
طبق افسانه  ای که هنوز در برخی روستاهای دامنه ی کوه سبالن بر سر زبان هاست، در زمان های قدیم 
هیچ  جانوری نمی توانست پرواز کند. تا این که عقاب و مرغ قرار گذاشتند، صبح روز بعد پرواز کنند. عقاب 
گفت فردا به امید خدا پرواز خواهم کرد. اما مرغ گفت فردا حتماً پرواز خواهم کرد. روز بعد عقاب پرید و 

مرغ که به خدا امید نبسته بود، روی زمین ماند.
 این افسانه ی قدیمی عالوه بر این که اهمیت توکل به قادر متعال را حکایت می کند، نشان می دهد که راز 

پرواز همیشه از سؤال های مهم بشر بوده است.
مرغ و عقاب میلیون ها سال است که به همین صورت زندگی می کنند و تغییر چندانی نکرده اند. اما انسان 
که به ظاهر یکی از آسیب پذیر ترین موجودات دنیاست، می تواند با بال های علم و ایمان و راهنمایی پیامبران 

الهی با التر از هر عقابی پرواز کند یا ممکن است سنگین تر و ضعیف تر از یک مرغ خانگی شود.
پروردگار توانا فقط به ما این فرصت را داده است که در ساختن بال های خود مشارکت کنیم. او حتی 
نقشه ی ساختن این بال های مناسب را در کتاب »خواندنی«1 خود به بشر هدیه کرده و پیامبران را مأمور 
کرده است تا با افزایش علم و تقویت ایمان، ما را از قفس وجودمان رها کنند. خداوند مهربان امکان پرواز و 

آسمانی شدن را برای همه پیش بینی کرده است. به شرط این که آدم ها لیاقت پرواز را کسب کنند. 
لیاقت انسان ها بر سر دو راهی ها سنجیده می شود. انتخاب همیشه با ماست که عقاب باشیم یا مرغ خانگی.

ملت بزرگ ایران، 31 سال قبل مهم ترین تصمیم تاریخ خود را گرفت و بر سر دو راهی که یکی سرازیری 
و دیگری سر باالیی بود، راه سر باالیی آسمان و آزادی را انتخاب کرد. 

اگر به مرغ بودن رضایت داده بودیم، چه بسا آب و دانه ی فراوان در اختیارمان بود. ولی خوب می دانیم 
که سر انجام باید مرغ بریانی می شدیم بر سر سفره ی شیطان بزرگ.

پدران و مادران ما که آسمان و رهایی را انتخاب کردند، از توفان های مسیرآگاه 
بودند و بسیاری از آن ها خطرات راه را به جان خریدند و رفتند. باشد که ما 
هم قدر میراث گران بهای آن ها را بدانیم و در تشخیص دوست و دشمن 

هوشیار باشیم و از خدا مدد بگیریم. 
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تصحيح و پوزش: در شماره ي قبل والدت امام علي النقي علیه السالم را تبریک گفته بودیم اّما، لقب آن امام عزیز جا افتاده بود که به این وسیله تصحیح مي شود.
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بار دیگربه ما ثابت شدکه موفقیت فقط با خواندن کتاب های درسی، پشت 
میز و نیمکت مدرسه و دانشگاه  اتفاق نمی افتد! درس خواندن به ما کمک 
می کند راحت تر به هدف خود برسیم. به شرط این که علم ما با عمل همراه 
باشد. علم بدون تجربه و تالش حاصلی نخواهد داشت. عمل کردن و تالش است 
کلله به علم ارزش می دهد. ما ارزش تجربه و تللالش را در »مزرعه ی زیتون فدک« از 

نزدیک دیدیم. شما هم بخوانید.
*

از شهر قم که می گذریم، بعد از پانزده کیلومتر،کنار جاده ی قدیم کاشان، به منطقه ای کویری با خاکی شور می رسیم. 
در چنین جایی، باغی وسیع و سرسبز خودنمایی می کندکه باالی سر در ورودی آن نوشته شده است: »شرکت کشت 

و صنعت زیتون فدک سراج«.
برای ورود به باغ، از زیر ساختمانی آجری باید گذشت. ساختمانی که به 
دروازه های قدیمی یا بهتر بگویم، دروازه ی قرآن شیراز شباهت دارد. در 
سمت راست این دروازه، دو بادگیر بلند قرار دارد که در نگاه اول به نظر 
می رسد فقط برای زیبایی و با الهام از معماری سنتی ایران ساخته شده اند. 
اّما معلوم می شللود خنک کننده ی انبارهای مزرعه هستند؛ یعنی با استفاده 
از آن ها، بدون صرف هیچ منبع انرژی، سللردخانه ای برای حفظ محصوالت 

کارخانه ایجاد کرده اند.
در جلوی دروازه ی فدک، آقای سید احمد بلندنظر، صاحب  مزرعه، منتظر 

ایستاده است. ما را که می بیند جلو می آید و با لبخندی می گوید:
ل سالم. خوش آمدید. من بلند نظر هستم.

حیللن معرفی خودم به اطراف نگاهی می کنم و سللاختمانی تقریباً 
نیمه کاره کنجکاویم را تحریک می کند. متوجه می شود و توضیح می دهد: 
- این جا قرار است آمفی تئاتر مزرعه شود. برای نشست های علمی و اگر 

خدا بخواهد، یک مرکز آموزشی برای عالقه مندان واقعی به کشاورزی.
می پرسللم  با این گرمای زیاد و آب کم و زمین شللور، چطور چنین 

مزرعه ای  به وجود آورده اید؟!
- به خواست خداوند، من فقط یک وسیله بودم. خدا این جا را آباد کرد! 

اگر او نمی خواست، من کاره ای نبودم.
و این طوری، بخشی از سؤال ها و جواب ها شروع می شود!

 از انگيزه ی اوليه تان برای شروع کار بگویيد؟
 می خواستم کاری برای خشنودی خدا کرده باشم 
و به سهم خودم، گوشه ای از خاک کویررا آباد کنم 

فاطمه مشهدی رستم

دیدار از یک باغ زیتون ایرانی 
که شهرت جهانی دارد

ــــی  باغ بهشتــ
در حاشیه ی کویر
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و به دیگللران ثابت کنم فعالیت، تالش، 
آگاهی و علم در کنار عمل و تجربه قابل 

مقایسه با هیچ چیز دیگری نیست.
 در چه رشته ای تحصيل کرده اید؟

 اقتصاد! سال 1352 در مدرسه ی 
عالی بازرگانی که حاال شللده دانشللگاه 

عالمه طباطبایی.
 چند س��ال از ش��روع کارتان در 

این مزرعه می گذرد؟
 سی سال تمام اسللت که خودم و 
حدود صد نفر دیگر در این جا مشللغول 

به کار هستیم. 
 روزی چند ساعت کار می کنيد؟

 هللر روز بین چهارده تا شللانزده 
سللاعت. اگر غیر از این می خواستم کار 
کنم، بیابانی که حتی یک بوته خار هم در 

آن نبود، این طور سبز نمی شد.
 چرا چنين منطقه ی گرم و کویری 
را برای ایجاد مزرعه انتخاب کردید؟

 درست است که به مصلحت خداوند، 
آمدن و رفتن ما در این دنیا اختیاری نیست، 
اما آن حکیم توانا در زندگی به ما فرصت 
انتخاب داده و من کار و تالش را انتخاب 
کرده ام. با خودم مللی گویم، حاال که  در 
انتخاب راه زندگی اختیار دارم! بهتر است 

کاری کنم ماندنی و مفید!
 آیا این کار ماندنی و مفيد، سخت 

نبود و نيست؟
 چرا. ولی اگر ما کار سخت کردیم، 
هنرمندیللم. وگرنه انجللام کار راحت و 
بدون زحمت که هنر به حساب نمی آید. 

در حین حرکت می پرسم:
ف��دک  را  مزرع��ه  اس��م  چ��را   

گذاشته اید؟
 به یاد حضرت زهرا،سالم اهلل علیه، به 

ایشان عالقه و ارادت زیادی دارم.
 چه قدر زمين؟چه قدر زیتون؟

کل این زمین کمی  بیشتر از صد هکتار 
است که هشتاد هکتار زیر کشت زیتون و 

بقیه برای غلّه و علوفه استفاده شده است.
 آبي��اری مزرع��ه چط��ور انجام 

می شود؟
 از چاه های عمیق. البته در اول کار 

مجبور بودم آب را با تانکر از قم بیاورم!
به زمیللن زیتون ها، نگاه می کنیم. هر 
ردیف تابلویی دارد که روی هر یک، نوع 
زیتون نوشته شده است. می گوید102 
نوع زیتون پللرورش داده. از این تعداد 

84 گونه خارجی و 18 گونه ایرانی اند.
آقای بلندنظرجایللی دور از باغ زیتون  
را نشانمان می دهد. چند کامیون مشغول 
بارگیری علف ها و بوته ها و شللاخه های 

خشک و به ظاهر بی مصرف اند. می گوید:
ل  همه جا این ها را می سوزانند اما کار 
ما با همین ها شروع می شود. و بعد ما را 

به زمینی دیگر راهنمایی می کند.
در ایللن زمین کانال هایی طویل کنده 
شللده اند. خوب که نگاه می کنیم داخل 
آن ها پُر از علف و شللاخه های خشک 
است و روی قسللمتی از آن ها، خاک و 

کود و کمی گوگرد ریخته اند. می گوید:
ل  این اختراع من اسللت که به اسم 
خودم ثبت شللده اسللت. با این روش 
خاک را تقویت و آماده ی کاشتن نهال 
می کنیم. نهالی که روی این کانال کاشته  
می شود تا ده سللال نیاز به کود ندارد.

تا حللاال 420 کیلومتللر از این کانال ها 
کنده ایم و با خار و خاشاک پر کرده ایم.

موقع رد شدن از کنار درختچه ای تقریباً 
بزرگ  می گوید:

ل این فدِک 87، قهرمان زیتون هاست. 
تا  منهای 20درجه سللانتی گراد سرما را 
تحمل کرده و خشک نشده. در حالی که 
سللایر زیتون هللا در منهللای 16درجه   

خشک می شللوند.
سرما روی درخت ها و به خصوص 

زیتون ها تأثيری نداشته است؟
 چللرا، بسللیاری از زیتون هللا در 
سللرمای دی  ماه سللال 1386 خشک 
شدند و چهارمیلیارد تومان خسارت به 
مزرعه وارد شد. مجبور شدیم درختان 
چندین سللاله ی زیتللون را قطع کنیم و 
دورشان نهال های تازه بکاریم. کشاورزی 
این مشللکالت را هم دارد وکاری است 

پُرخطر، اّما متنوع و پُر لّذت.
 آی��ا جز زیتون و علوفه و ذرت و 

گندم، می شود گياهان دیگری در این 
خاک کاشت؟

 بله. پسته و شاید انار، انجیر و انگور.
 اگ��ر چن��د نف��ر از خواننده های 
مجله ی رشد نوجوان این جا بودند، به 

آن ها چه می گفتيد؟
 خود را باور کنید. مأیوس و خسته 
نشوید. کارهای مهم را غیرممکن ندانید. 
هّمت و اراده و پشللتکار و امید و ایمان 
را نردبللان رسللیدن به  اهدافتللان قرار 
دهید. به نظر من انسان باید تن پروری، 
راحت طلبی، ادعا، توقع بیهوده و چشم هم 
چشمی را دور بیندازد تا در زندگی موفق 
شود. قدرت انسان خیلی زیاد است. اما 

خیلی ها از این قدرت بی خبرند.
 چه کسانی می توانند  بچه ها را در 

کشف این قدرت کمک کنند؟
 در مرحله ی اول، پدر و مادرها. بهتر 
است به جای گفتن »بچه ام ل بچه ام«، به 
فرزندانشان اعتماد به نفس، اراده، تفکر و 

بینش صحیح را آموزش بدهند.
ب��ا فرزندانت��ان  رفت��ار ش��ما   

همين طور است؟
 بله. طوری که در حال حاضر پسللر 
و دو تللا از دخترهایللم در همین مزرعه 
کار می کنند. پسللرم با تراکتور و دخترها  

درآزمایشگاه  و  بخش تحقیقات.
 حقوق هم می گيرند؟

 آن ها هم سهام دار مزرعه اند و هم 
حقوق بگیر. کار کنند حقوق دارند. 

نکنند خیر!
 بچه های شما چه 

امتيازی دارند؟
 بسللیار تالشگر 
و بی اّدعللا هسللتند و 

به جللای حللرف زدن، 
عمل می کننللد. خوب هم 

می اندیشند. آن ها راه سعادت و زندگی 
درسللت را پیدا کرده انللد و این امتیاز 
بزرگی برای یک نوجوان یا جوان است.

 آیا برای ادامه ی فعاليت هایتان، 
طرح ه��ای دیگری ه��م داری��د یا تا 

همين جا کافی است؟

من فقط یک وسيله 
بودم. خدا این جا را 

آباد کرد
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 می خواهم کل زمین ها را به باغ های 
زیتون تبدیل کنم. بخشی را هم به باغات 

علمی وتحقیقاتی اختصاص بدهم. 
 آیا با خارج از کشور هم ارتباطات 

علمی در زمينه ی کشاورزی دارید؟
 بله. مزرعه ی فدک را در بسیاری 
از کشللورها می شناسللند. به طور مثال 
نشریه ی معتبر Olive)زیتون( روی جلد 
یکی از شماره هایش تصویرحرم حضرت 
معصومه،سللالم اهلل علیه، را چللاپ کرده  
و نوشللته بود مزرعه ی فللدک در چند 
کیلومتری این مکان مقدس قرار دارد.   

 می ش��ود ب��ه چن��د نمون��ه از 
موفقيت های داخلی تان اشاره کنيد؟

 تا موفقیللت راه زیاد اسللت. اّما 
به عنللوان مثال، در سللال 88 به عنوان 
کارآفرین برتر استان قم شناخته شدم. 
هم چنین از طرف دانشگاه تربیت مدرس 
در زمینه ی توسعه ي زیست فناوری تقدیر 

شدم و از این  دست کارها.
از آقای بلندنظر می پرسم، آیا در حال 
حاضر فرزندانشان در مزرعه هستند یا 

خیر؟ می گوید:
ل بله. محمد، پسرم سِر زمین است و 

یکی از دخترهایم در آزمایشگاه.
و بالفاصللله مللا را به طللرف زمینی 
هدایت می کند. نوجوانللی روی تراکتور، 

مشغول کار است. آن هم 

زیرآفتاب داغ.
ازمیان بوته های انبوه می گذریم و به 
»محمد« می رسللیم. با دیدن ما تراکتور 
را خاموش می کند. هوا گرم است. نباید 
فرصت را از دست بدهیم. بدون مقدمه 

می گویم:
 چرا این جا کار می کنی؟

 بللرای این که دوسللت دارم. کار 
انسان را محکم می کند.

 چندس��ال داری و از ک��ی کار 
می کنی؟

 17 سللال دارم. از هشللت سالگی  
پشت تراکتور نشسته ام!

 روزی چند س��اعت کار می کنی، 
آیا پول این کار را الزم داری؟

 روزی پنج تا شللش سللاعت کار 
مفید می کنللم. درباره ی پول و حقوق هم 
باید بگویم، مگر فقط وقتی انسان به پول 
احتیاج دارد، باید کار کند؟ البته من با 
حقوقم، مخارج خودم را تأمین می کنم. 

اّمللا این که آدم اگر به پول احتیاج ندارد، 
پس کار نکند، درست نیست.

 ميان��ه ات ب��ا بازی های 
رایانه ای و َچت کردن  و این 

چيزها، چطور است؟
ایللن  از  اسللتفاده  در   

چیزهللا باید مراقب باشللیم. چون گاهی 
باعث دور شللدن انسان از مسیر طبیعی 
زندگی می شود. اگر سللراغ رایانه بروم، 
سعی می کنم برای یادگیری دانش باشدنه 

برای هدر دادن وقت.
 با ورزش چطوری؟

 چند ماه اسللت دنبالش نرفته ام و 
متأسفانه اضافه وزن پیدا کرده ام. اما  مدتی 

است که دوباره شروع کرده ام.
 دوست داری کار پدرت را ادامه 

بدهی یا کار دیگری انتخاب کنی؟
 راسللتش دوسللت دارم در آینده 
کارخانه ی کشت و صنعت داشته باشم. 
تا این لحظه هم الگوی زندگیم را از پدرم 
گرفته ام و خیلی راضی ام. از او یاد گرفته ام 
که اگرانسان اراده کند می تواندکارهای 

بزرگی انجام دهد.
از محمد خداحافظی می کنیم و سراغ 
»زهرا«، دخترچهارم آقای بلندنظرمی رویم 
که فوق لیسللانس صنایع علللوم غذایی 
است و در کارخانه ی مزرعه، در بخش 
کنسللرو مواد غذایی، مشغول کار است. 
وقتی از چگونگی کارش سللؤال می کنم، 
از توضیحات علمی  او سر در نمی آورم! 
بنابراین فقط می نویسللم، انجام کارهای 
درست و دقیق  هم به علم نیاز دارد و هم 

سخت کوشی و دل سوزی. 
به راسللتی چه قللدر خوب اسللت که 
افللرادی عالقه مند بلله کار و تالش دور 
هم جمع باشند. حاال می خواهد این جمع 
خانواده ای مانند خانواده ی آقای بلندنظر 
باشد یا شاید ما، که برای بیشتر دانستن 
و منتقل کردن این دانسته ها 
به نوجوانللان، راهی قم و 

جاده ی کاشان شده ایم!

اخت��راع هميش��ه به 
معنی ساختن وسایل 
پيچيده نيست. ایجاد 
کاشتن  برای  کانال 
نه��ال ه��ا، اختراعی 
اس��ت ک��ه ب��ه نام 
آق��ای بلندنظر ثبت 

شده است

اگر 
انسان 

اراده کند،
می تواند 

کارهای بزرگی
انجام دهد
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یک تکلیف و دو ابتـــکار

بعد از درس انبساط طولی فلزات، به بچه ها گفتم:» تکلیِف جلسه ی بعد این است که سعی کنید چیزهایی درست 
کنید تا انبساط طولی را به طور واضح نشان بدهد. «

در آزمایشگاه مدرسه»گوی و حلقه« را به آن ها نشان داده بودم. وقتی گوی فلزی را گرم می کردیم، از حلقه رد نمی شد 
و معلوم می شد که منبسط شده است. دوست داشتم ببینم بچه ها چه ابتکاری به خرج می دهند.

هفته ی بعد چند نفر از بچه ها وسیله هایی آوردند. اما بیشترشان زیاد دقیق نبودند. بین آن ها کار های دو نفر جالب تر 
بود. گفتم: »شاید بشود ابتکار شما را در مجله ی رشد نوجوان معرفی کرد.« به این ترتیب سر از دفتر مجله در آوردیم. 

شما هم اگر چیز های جالبی برای کمک به یادگیری درس ها ساخته اید با دفتر مجله تماس بگیرید.

نی
جا

الري
ظم 

 اع
س:

عک

فريده طريقی

طرح کيميا کلهر
میله  ای فلزی را که یک طرف آن ثابت و طرف دیگرش 
به صورت پیچ و آزاد اسللت، این طوری روی جعبه ای قرار 
می دهیم. سپس میله  ای نازک را به عنوان عقربه دور یک 
چرخ دنده می بندیم و سِر پیچ دار میله را روی این چرخ دنده 
قرار می دهیم. از این چرخ دنده ها توی اسباب بازی های کهنه 
زیاد است. حاال وقتی میله را گرم کنیم در اثر انبساط باعث 
حرکت عقربه می شود. 
فلزی  میله ی  روی 
وزنه  مقداری  هم 
آویللزان شللده تا 
سنگین تر شود و 
بهتر با چرخ دنده 

درگیر شود.

 طرح سيده رکسانا موسوی
میله ای آلومینیومی را که از سیم های یک آلبوم عکس 
کهنلله فراهم شللده، از باال با یک پیللچ  و  مهره می بندیم، 
به صورتی که سللر آزاد آن با یک عقربه مماس باشللد. 

این طوری.

 حاال اگر به میله ی فلزی حرارت بدهیم، در 
اثر انبساط به انتهای عقربه فشار می آورد و 
آن را حرکت می دهد. به این ترتیب اگر 
میله یک میلی متر منبسللط شود، عقربه 

حدود دو سانتی متر جا به جا می شود.
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انسان سالیان سال اسللت که در این باره تحقیق می کند تا 
پاسخ دقیقی برای این پرسش پیدا کند. اما بیشترین اطالعاتی 
کلله در این مورد به دسللت آمده مربوط به حیواناتی اسللت 
که انسللان از آن ها نگه داری می کند. ایللن حیوانات از خطر 
خشک سللالی، سیالب، آتش سوزی و شکار در امان می مانند. 
سللر وقت و منظم تغذیه می شوند و اگر زخمی یا بیمار شوند 
تحت مراقبت های پزشکی قرار می گیرند و همین امر موجب 
افزایش طول عمر آن ها می شللود. اما حیوانات وحشی از این 

امتیاز ها محرومند.
تعیین طول عمر حیوانات وحشللی بسللیار دشللوار است. 
تحقیقات علمی زیست شناسان تا حدودی به حل این مسئله 
کمک کرده است. آن ها با تحقیق بر روی ماهی ها توانسته اند از 
طریق شمارش حلقه های رشد موجود بر روی فلس ها، باله ها 
و استخوان های گوش و ستون مهره های ماهی ها سن آن ها را 

تخمین  بزنند.

در بعضللی از گونه هللای الک پشللت ها، نظیر الک پشللت 
الک گنبدی هر سللال یک خط رشللد روی الک آن ها ظاهر 
می شود که برای تعیین سن آن ها قابل اتکاست. اما از ده سالگی 

به بعد این خط ها فاقد ارزش علمی اند و قابل استناد نیستند.
زیست شناسان سن پسللتانداران را نیز از طریق مطالعه ی 
دندان های آن ها تخمین می زنند. تعداد و نوع دندان ها مالک 
تعیین سن در گوسفندان و بزهاست. اما در مورد گوزن ها، میزان 
فرسایش دندان ها نشللان دهنده ی سن آن هاست. دندان های 
گوزن ها تا هشت سللالگی به طور کامل فرسوده می شود و از 
آن پس حیوان توان خوردن غذا را از دست می دهد. بنابراین، 
معدود گوزن هایی در طبیعت یافت می شوند که بیش از هشت 
سال عمر کنند. رویش حلقه هایی بر روی شاخ های بعضی از 
گونه های قوچ های وحشی نیز تعیین سن آن ها را ممکن می کند 
اما پس از دوازده الی چهارده سال این حلقه ها ثابت باقی می مانند 

و در نتیجه تعیین سن  آن ها دشوار می شود.
ردیابی پرندگان وحشی و تعیین عمر آن ها نیز تا حدودی 
غیرممکن اسللت. البته پرنده شناسان با حلقه گذاری پرندگان 
وحشی می توانند سن آن ها را تخمین بزنند. مثالً، در پای یک 
عقاب دریایی مرده که در سال 1935 میالدی کشف شده بود 
حلقه ای وجود داشت که سال 1914 را نشان می داد و معلوم 

می کرد این پرنده 21 سال عمر کرده است.
بررسی ها نشان داده است حیوانات درشت جثه نظیر، شیرها 
و گرگ ها معموالً بیشتر از حیوانات کوچک عمر می کنند. یکی 
از دالیل آن این است که حیوانات کوچک با خطرات متعددی 
روبه رو هستند. طغیان آب رودخانه ها می تواند موجب غرق 
شللدن یا تخریب النه ی آن ها گردد و منابع غذایی شان را از 
بین ببرد؛ در حالی که یک حیوان بزرگ در چنین شرایطی فقط 
ممکن است خیس شود. هم چنین شکارچیان بزرگ از حیوانات 
کوچک مانند موش ها، خرگوش ها و پرندگان تغذیه می کنند. 
به عللالوه از آن جایی که حیوانات کوچک بسللیار پرتحرک 
هستند، سریع تر می دوند و تعداد دفعات تنفس و ضربان قلب 
آن ها به مراتب بیشللتر از حیوانات بزرگ است، باید غذای 
کافی بخورند تا انرژی الزم برای این جنب وجوش را به دست 

حیوانات چند سال 
عمــــر می کنند؟

مجيد عميق
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عسل هستند مدت دو الی سه سال عمر می کنند. جالب این که 
مورچه های ملکه و کارگر در مقایسلله با سایر حشرات طول 
عمر بیشللتری دارند. مورچه های ملکه بین پانزده الی بیست 
سللال و مورچه های کارگر نیز تا مدت ده سال عمر می کنند. 
البته برخی حیوانات به منظور استفاده از گوشت آن ها یا پوست 
قیمتی شان شکار می شوند. بنابراین، بین عمر طبیعی یک حیوان 
و زمانی که به عنوان اسللتفاده ی تجارتی کشته می شود تفاوت 

زیادی وجود دارد.
هرچند قبالً اشللاره کردیم حیوانات بزرگ تر در مقایسلله 
با حیوانات کوچک تر عمر طوالنی تللر دارند اما در این مورد 
استثنائاتی هم وجود دارد. مثالً، پرندگان بیشتر از پستانداران 
عمر می کنند. بعضی از خزندگان نیز طول عمر زیادی 
دارند. مثالً، الک پشت الک گنبدی بیش از پنجاه 
سللال عمر می کند. یا بعضی الک پشللت های 

غول پیکر به صدوپنجاه سالگی هم می رسند.
طللول عمللر تقریبی بعضللی از حیوانات 

به شرح زیر است:

آورند. بنابراین، فرسایش سلول های بدن در حیوانات کوچک تر 
سریع تر روی می دهد، درست مانند موتور یک ماشین که وقتی 

مدام با حداکثر سرعت کار کند زودتر فرسوده می شود.
اکثر حشرات کمتر از یک سال عمر می کنند و بیشتر آن ها 
نمی توانند دوره ی سرما را تحمل کنند، از این رو چرخه ی حیات 
آن ها از بهار تا پاییز است. البته حشره ای به  نام حشره ی یک 
روزه ی بهاری معروف به »می فالی« فقط چند سللاعت عمر 

می  کند، که آن هم صرف تولد نوزادان می شود.
هم چنین فعالیت یک حیوان بر طول عمر آن تأثیر می گذارد. 
زنبور ملکه که تمام عمللرش را صرف تخم گذاری در کندو 
می کند ممکن است تا پنج سال عمر کند. اما زنبورهای کارگر 

که بی وقفه سرگرم جمع آوری گرده های گل و تولید 

سالپستانداران

69فیل

50شتر

50اسب

49اسب آبی

40شمپانزه

40کرگدن

35شیر
32خرگوش خاکستری

30گورخر

28زرافه

25ببر

22سگ

20شیر کوهی

18گرگ

15گوزن

15سنجاب

14روباه

15گوسفند

10بز

10خرگوش

4موش

سالپرندگان

104طوطی آمازون

102قو

73طوطی آفریقایی

68جغد شاخدار

55عقاب

52کرکس

35کبوتر

22قناری

20گنجشک

15خفاش

15بوقلمون

8مرغ مگس خوار

سالماهیها

60گربه ماهی

55مارماهی

50ماهی کپور

50سگ ماهی

35وال آبی

30خوک دریایی

24اردک ماهی

6اسب دریایی

4قزل آال

سالخزندگان

152الک پشت غول پیکر

56تمساح

28مار کبرا

22مار زنگی

22مار بوآ

13/5کروکودیل

7مار آبی

3/5آفتاب پرست

سالدوزیستان

55سمندر غول پیکر

35وزغ

14قورباغه ی درختی

7سوسمار آبی

سالحشرات

20مورچه ی ملکه

17جیرجیرک

10مورچه ی کارگر

6عقرب

5زنبور ملکه

2زنبور کارگر

سلول های 
بدِن حيوانات 

کوچک تر، زودتر 
فرسوده می شوند 
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نشانه های یاری 
خداوند

حسين احمدی

در گفت وگوی این شللماره، میهمان نوجوانان خوب روستای 
جوشللقان از توابع شهر طالقان شدیم و درباره ی »یاری خدا« با 
آن ها به بحث نشستیم. در این باره، سؤاالتی طرح شد از جمله 
این که: آیا خدا انسان ها را یاری می کند؟ و اگر یاری می کند در 

چه شرایط و مواقعی و به چه صورت هایی؟

اشاره



 : همه می دانیم که خدا بندگانش را یاری می کند. 
اما ممکن است بعضی ها یاری خدا را در زندگی درک نکرده 
باشللند. به همین علت اولین سؤال من این است: آیا به یاری 

خدا امید دارید؟
زهرا شریف کاظمی: بله، ما هر کاری که انجام می دهیم خدا 

کمکمان می کند.
زینب بيات: بله، امیدواریم. اگر خدا ما را یاری نکند در هیچ 

کاری موفق نمی شویم.
محمدحسين ملكان: خدا در زندگی به من و پدر و مادرم 

خیلی کمک کرده است.
 : بسللیار خوب، آیا می توانیللد بگویید که خدای 
بزرگ ِکی ما را یاری می کند؟ آیا هر وقت ما بخواهیم یاری 

می کند؟
محمدحسين: هرگاه ما در سختی ها گرفتار شویم و راهمان 

را گم کنیم، اگر از خدا کمک بخواهیم او کمکمان می کند.
حسن: اگر ما ایمان قوی داشته باشیم و دعا کنیم، 

خدا ما را یاری می کند.
زهرا ش��ریف کاظمی: خداوند هر وقت 

صالح بداند ما را یاری می کند.
 : آیا خداوند به افراد بد و ظالم 

هم کمک می کند؟
زینب: چون خداوند بخشللنده اسللت 

بلله آن ها هم کمک می کند ولللی نه برای 
ظلم کردن و مردم آزاری.

زه��را ملكان: خداوند فقللط به مؤمنین کمک 
می کند.

 : خداوند متعللال در قرآن کریم می فرماید: »اگر 
خدا را یاری کنید، خدا هم شما را یاری می کند...« )محمد: 7( 
این به آن معناست که خداوند تنها کسانی را یاری می کند که 
خدا را یاری کنند. حال در همین مورد چند سؤال پیش می آید 
یکی این که: مگر خدای بزرگ و بی نیاز به یاری ما نیاز دارد؟

حسن: خدا نه مریض می شود، نه ضعیف و فقیر است. تمام 
علوم عالم هم نزد اوست. پس هیچ نیازی به ما ندارد.

زین��ب: ما وقتی نماز می خوانیم خدا را یاری کرده ایم. پس 
منظور از یاری خدا، یاری خودمان است.

 : بله، درسللت است. خداوند هیچ نیازی به یاری 
ما ندارد و منظور از یاری خدا، یاری خوِد خدا نیسللت، چون 
همان طور که گفتید علم و قدرت و ثروت او بی نهایت است. 

وقتی که خدا می گوید مرا یاری کنید یعنی چه؟
محمدحسين: یعنی بندگان خدا را یاری کنیم.

زهرا شریف کاظمی: یعنی دین خدا را یاری کنیم.
 : آفرین! وقتی بنده ی خدا و دین خدا را یاری کنید 

انگار که خدا را یاری کرده اید.

 عالمه محمدتقللی جعفری نقل می کنللد: روزی حضرت 
موسللی ،علیه السالم، به کوه سللینا رفت  و متوجه شد خدا از 
او راضی نیست. وقتی از پروردگار علت را پرسید خدا فرمود: 
من هفته ی پیش مریض بودم ولی تو به مالقات من نیامدی. 
موسللی با تعجب پرسید: خدایا مگر تو هم مریض می شوی؟ 
خدا فرمود: مگر تو نمی دانی که مریضی بنده های من، مریضی 
من است و مالقات آن ها، مالقات من. تو چرا به مالقات فالن 

مریض نرفتی؟ 
محس��ن مل��كان: پس مللن اگللر در درس خوانللدن به 

محمدحسین کمک کنم، به خدا کمک کرده ام؟
 : بله بدون شک اگر شما به او کمک کنی تا درسش 
بهتر شود و قصد قربت هم داشته باشی خدا را یاری کرده ای. 
حاال سایر دوستان هم بگویند که چه کمکی به بنده های خدا 

کرده اند؟
زهرا ملكان: من به خانمی که نمی تواند کارهایش را انجام 

دهد، کمک می کنم.
زهرا شریف کاظمی: در حمل ونقل چیزهای 

سنگین به سال خوردگان کمک می کنم.
ش��هيدی: یکی از بچه ها زمین خورد، 
مللن او را به بهداری بردم و دسللتش را 
که زخم شده بود ضدعفونی و پانسمان 

کردند.
 : این کارها خیلی خوب است 
و هملله از نمونه های یاری  خدا محسللوب 
می شللود. به قول یکی از بللزرگان، مردم هر روز 
خدا را می بینند، اما او را به جا نمی آورند! به نظر شما از چه 

راه های دیگری می شود خدا را یاری کرد؟
محمدحسين: با نماز خواندن و پیروی کردن از دستورات خدا.

زینب: ما هر کار خیری که انجام دهیم، مثل خواندن نماز، 
روزه گرفتن، صدقه دادن، حتی با کارهای هنری مثل خطاطی و 

نقاشی برای رضای خدا، خدا را یاری کرده ایم.
زه��را ملكان: رفتن به مسجد، سللالم کردن، خوب درس 
خواندن، زنده نگه داشتن یاد شهدا، حجاب، حیا و پاک دامنی و 
کمک کردن به دانش آموزان ضعیف در درس، این ها همه به 

نظر من از نمونه های کمک به خداست.
 : احسللنت! کامالً درست است. دوستان آیا شما 

می دانید مهم ترین شکل کمک به خدا کدام است؟
زهرا شریف کاظمی: نماز شب.

حسن: جنگیدن در راه خدا.
 : بللله، بللله، آفرین! جنگیللدن در راه خدا یکی از 
مهم ترین نمونه های یاری خداوند است. بچه ها حتماً می دانید 
کلله جنگیدن و جهللاد در راه خدا دو نوع اسللت: جنگیدن با 
دشمنان خدا و جهاد با نفس؛ یعنی، خودسازی. آیا شما می دانید 

جنگي�دن 
در راه خ��دا، یكی 

از مهم ترین نمونه های 
یاری خداوند است
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خودسازی یعنی چه؟
زهرا ملكان: خودسازی یعنی، انجام کارهای خوب و ترک 

کارهای بد.
زینب: یعنی، این که دلمان را صاف کنیم و خودمان را پاک.

زهرا ش��ریف کاظمی: اگر مللا دروغ نگوییم، تهمت نزنیم، 
غیبت و تقلب نکنیم خودسازی کرده ایم. چون دلمان می خواهد 

این کارها را بکنیم.
 : بله همین طور است. ما باید بین وسوسه های خود 
و فرامین خدا یکی را انتخاب کنیم. اگر خدا را انتخاب کردیم 
این همان خودسازی است ولی اگر در پی خواسته های نامعقول 
دلمان برویم گمراه می شویم و این ضد خودسازی است. خوب، 
حاال که فهمیدیم چطور باید خدا را یاری کنیم، می دانید خدا 
چگونه ما را یاری می کند؟ مثالً اگر دعا کنیم و از خدا بخواهیم 
یک ماشللین گران قیمت آلبالویی رنگ بلله ما بدهد، آیا خدا 

اجابت می کند یا این که یاری کردن او جور دیگری است؟
زه��را مل��كان: این که خدا بلله ما تللوان درس خواندن و 

کارکردن داده است نشان یاری خداست.
زهرا ش��ریف کاظمی: این که خدا راه درسللت را نشانمان 

می دهد تا گمراه نشویم.
 : درست اسللت، بعضی ها با این که سالم هستند 
عاطل و باطل می گردند نه درس می خوانند و نه کار می کنند. 

این ها خود را از یاری خدا محروم کرده اند.
محسن: وقتی خدا به ما سالمتی می دهد و ما کارهای خوب 

انجام می دهیم در واقع خدا ما را کمک کرده است.
 : اگر توقع داشته باشیم که خدا هرچه را بخواهیم 
به ما بدهد در این صورت کسللی کار نمی کند بلکه همه هر 
روز صبح وضو می گیرند و رو به قبله می نشللینند و هرچه را 

می خواهند از خدا طلب می کنند.
این اصالً کار درستی نیست و خدا هم هرگز به این صورت 

ما را یاری نمی کند.
زینب: وقتی شیاطین ما را وسوسه می کنند خداوند فرشتگان 

را به یاری ما می فرستد تا راه راست را به ما نشان دهند.
 : بسیار عالی، حرف شما کامالً درست است. وقتی 
ما حرف های خوب می زنیم، غذای سللالم و حالل می خوریم، 
وقتی دیگران ما را دوسللت دارند، وقتی شللما دوستان خوبی 
دارید، وقتی کار شما پرثمر می شود، وقتی خدا به شما همت و 
اراده ی قوی می دهد، وقتی به قلب شما ایمان می دهد و وقتی به 
روح شما تقوا می دهد، در تمام این موارد خداوند به یاری شما 
آمده است. آن گاه که صبح زود قصد دارید برای خواندن نماز 
برخیزید ولی شللیاطین نمی گذارند و فرشتگان الهی به کمک 
شما می آیند و شما را برای خواندن نماز بیدار می کنند، این ها 
همه از نشللانه های یاری خدا هستند. پس یادمان باشد سحر 

خیز بودن را دست کم نگیریم.

آفتاب ما کجاست؟
باز هم شِب عزاست

شهر، دشت کربالست
شب به گردِن زمان
شاِل تیره ی عزاست
بوی یک غم بزرگ

توی کوچه ها رهاست
آن چه می رسد به گوش

های هاِی گریه هاست
قلب سنگ هم پُر از
ناله های بی صداست

پشِت ما، شکسته است
درد، درِد بی دواست
ای شب، ای ستاره ها
آفتاب ما کجاست؟

جالل محمدی
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پس زمینه ی صحنه به شکل داخل هواپیما نقاشی شده و از پنجره های بیضی شکل آن آسمان ابری پیداست. پشت یکی 
از پنجره ها صورت یک جغد به چشم می خورد. صدای هواپیما به گوش می رسد. صحنه تاریک است، نور روی یک صندلی 
است که رو به تماشاگران در وسط صحنه قرار دارد و بازیگر نقش شاه روی آن  نشسته است. شاه با زدن دست هایش به 
همدیگر پیش خدمت را صدا می کند و او در حالی که  ضبط صوت کوچکی را زیر دستمال پنهان کرده است وارد صحنه 

می شود و به سمت شاه می رود.
پيش خدمت: در خدمتم حضرت اشرف!...

شاه: اشتهایمان به کل کور شده... چه قدر مانده فرود بیاییم؟
پيش خدمت]با ناز و ادا[: هواپیما به زودی نزول اجالل می کند و قدوم همایونِی اعلی حضرت، خاک مصر را به یاد فرعون ها 

دوباره روشن خواهد کرد...
شاه: مردک این چه وضع حرف زدن است. می خواهی بگویی ما فرعونیم؟

پيش خدمت ]دستپاچه[: دهان ما را ِگل بگیرند اگر قصد بی ادبی داشته باشیم... برق آن تاج کیانی بزند به این کمر ما اگر...
شاه: باشد... باشد... بزند به کمرت...فعالً که برق این تاج خودمان را گرفته!

پيش خدمت: شاهنشاه اجازه ی مرخصی می فرمایند؟
ش��اه: کدام شاهنشللاه؟... مگر کوری؟... یک نگاه به اطرافت بینداز... کجاست آن دب دبه و کب کبه ی شاهنشاهی؟... 

نمی دانیم چطور شد که ستاره ی بخت ما نیم سوز شده و به این روز افتاده ایم. تو بچه ی کجایی؟
پيش خدمت: زیر سایه ی شما... بچه ی محله ی پامنار هستیم اعلی حضرت...

شاه: تا به حال آن جا نرفتیم... آن پایین ها چه خبر است؟
پيش خدمت: همه به دعاگویی خاندان سلطنت در این باال ها مشغولند اعلی حضرت...

شاه: ببند دهانت را مردک... اگر این جماعتی که هر روز مرگ ما را می خواستند از آن بچه محل های تو نبودند پس 
البد همین درباریان و اهل کاخ خودمان هستند که صبح ها می روند تظاهرات و هی داد می زنند؛ مرگ بر شاه . شب ها 
هم می روند پشت بام فریاد می زنند اهلل اکبر... پدر سوخته راستش را بگو شب ها باالی پشت بام های محله تان چه خبر 

است؟
پيش خدمت: امان می خواهیم شاهنشاه... امان...

شاه: کولی بازی درنیار پدرسوخته... تا وقتی حقیقت را بگویی در امانی... فقط جایت را سفت بچسب که اگر 
خلبان ترمز کرد کاسه کوزه مان را به هم نریزی... حاال که دیگر کار از کار گذشته. جان بکن. بنال ببینم!

پيش خدمت: هیچ قربان... بعضی شللب ها صداهایی هسللت. اما خبری نیسللت. راستش مردم ذکر 
می گویند!

شاه: ذکر؟... چه ذکری؟... تو نمی توانی مثل ُکّره ... بچه ی آدم آن زبان بی قواره ات 
را بجنبانی؟

پيش خدمت: قربانت شوم، اهلل اکبر می گویند... 

فرار بزرگ!
محمدعلی رمضانپور

نمایش نامه ای برای دهه ی فجر
این نمایش نامه را تقدیم دوستان عالقه مند به 

کار نمایش می کنيم تا اگر خواستند در دهه ی فجر 
اجرا کنند، فرصت کافی برای تمرین داشته  باشند.
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همان که اهالی دربار می گویند نوار است...
شاه: همین چرندیات را گفتند که این ها هم شاکی شدند افتادند جون ما ... )شاه با خودش بشکن می زند 

و می خواند( دیوانه ، دیوانه، بازم میگی نواره... نوار که پا نداره... )ناگهان متوجه حضور پیش خدمت می شود و 
لحنش تغییر می کند( به آن عقل ناقصت فشار بیار به ما بگو چه شد که آن طوری ها این طور شد؟

پيش خدمت: قدر شما را ندانستند اعلی حضرت... انشاءاهلل چند روز دیگر که کسالت رفع شود و امور مملکت 
را به دست بگیرید، همه شان پابوس خدمت می رسند و از شما طلب پوزش می کنند...

شاه: گفتم فشار بیار اما نه این قدر! همین امثال تو کار را به این جا رساندند دیگر... از دو حالت خارج نیست... 
یا نمی فهمید، یا خودتان را به نفهمی زده اید!... ابله این سفر ما بازگشتی ندارد... تعارف ندارد که... راستش را به ما 

بگو ببینیم این بچه محله های تو چه مرگشان است؟
پیش خدمت که تازه متوجه اوضاع شده است دستمالی را که روی دستش انداخته باز می کند و روی صندلی 
کنار شاه پرت می کند و بعد خودش هم روی صندلی لم می دهد، دستش را دور گردن شاه می اندازد و لحنش 

کامالً تغییر می کند...
پيش خدمت: ُخب، زودتر می گفتی اینو ممدرضا جون... ما را هم بی خود دنبال خودت آالخون واالخون و آواره ی 

غربت نمی کردی...
ش��اه: دسللتت را بنداز مردِک مزخرِف مذبذِب ُمدلقِک پاپتِی و نمی دانم چی چی... ما اگر از 
اسب هم افتاده باشیم از اصل که نیفتاده ایم... جمع کن بساطت را تا نداده ایم سرت را مثل 

مرغ بکنند...
پيش خدمت: کدوم اسللب... کللدوم اصل... تو که قربونت بللرم دیگه ننه باباتو ما 
می شناسیم، تا هفت پشت قُلدر و بی کله که دیگه نازیدن نداره... حاال دری به تخته 
خورد و اون میرپنج قزاق از نظافِت اصطبِل اسب ها به تخت و تاج رسید شما دیگه باید 

عقلت برسه به این چیزها ننازی!
شاه: ببند دهانت را مردک آش خور... اگر ورق برگردد می دانیم چطور در همان 
کاخ سعدآباد گردنت را بزنیم و تنت را به آن درخت زبان گنجشک آویزان کنیم... 
تا هفت پشتت را چنان به باد می دهیم که دود مان و طایفه تان را ملخ بخورد و در 
زمین اسم و رسمی از این لکه ی ننگ نماند... می دهیمت زیر تیغ جالدها تا از به دنیا 

آمدنت پشیمان شوی!
پیش خدمت که انگار ترسیده از جایی که نشسته به پای شاه می افتد و دوباره لحن عوض 
می کند و به التماس می افتد: عرض چاکری قربان... عرض نوکری... جهالت کردیم... نفهمیدیم... 

عفو کنید... عفو...
شاه: عفو شدی... حاال مثل بچه ی آدم بگو این ها که کار و زندگیشان را ول 

کرده اند و جز رفتن ما به هیچ چیز رضا نمی دادند چه پدرکشللتگی با ما 
دارند؟

پيش خدمت: قربان سوء تفاهمی پیش آمده بین شاهنشاه که 
پدر این ملت است و رعایا که فرزندان  بازیگوش 
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و سر به هوای سلطنتند... به لطف خدا رفع می شود...
ش��اه: اگر رفع شدنی بود که حاال ما این جا دفع نشللده نبودیم... دور از وطن... آواره ... خاک برسر...بی امید 

بازگشت...
پیش خدمت که دوباره متوجه از بین رفتن کامل قدرت پهلوی شده، موضعش تغییر می کند: اون موقع که تاج 
بر سر بودی باید کاری می کردی که حاال خاک بر سر نشی! وقتی دستور می دادی ملت رو به گلوله ببندند باید فکر 
این روزها رو می کردی تا کارت به این جا نمی کشید... )پیش خدمت ضبط کوچک را روشن می کند و صدای نوار 
پخش می شود( ای شاه خائن آواره گردی... خاک وطن را ویرانه کردی... ُکشتی جوانان وطن... آه و واویال... کردی 

هزاران در کفن... آه و واویال... مرگ بر شاه... مرگ بر شاه...
شاه: خفه خان بگیر مردک نفهم... همین مانده پیش رویمان هم برایمان تظاهرات راه بیندازند... ولی شعارش خیلی 

خوش آهنگ بودها... )با خودش زمزمه می کند... و بعد دوباره به خودش می آید( باز هم از این ها داری؟
پیش خدمت دوباره ضبط را روشن می کند: دیو چو بیرون رود فرشته درآید )دو بار تکرار می کند(... بگو مرگ 

بر شاه )دوبار تکرار می کند(... بگو... شاه فراری شده... سوار گاری شده...
شاه: صبر کن ببینم... این که میگن... ما فراری شدیم...خب مصرع اولش درست...  اما این مصرع دومش... 

یعنی چه سوار گاری شده؟... فقط به خاطر قافیه است؟... آخر به چه قیمتی؟
پيش خدمت: حقیقتش من از شعر و این چیزها اصالً چیزی سر درنمی آورم. به نظرم می خواستند 

یه رابطه ای بین شما و گاری برقرار کنند!
شاه: که این طور! فعالً عقلمان به جایی نمی رسد... وای به روزی که متوجه بشویم!... انگار پدرشان 
را ُکشته ایم... حاال درسته ما گفتیم بُکشند... اما خودمان که نُکشتیم... اصالً به ما چه ربطی دارد... 
یکی دیگر تیر را می زند یقه ی ما را می چسللبند... اصالً شللوخی کردیم گفتیم بُکشللند... تقصیر 

آن هاست که جدی گرفتند...بی جنبه ها! 
)شللاه هذیان می گوید(...دیگر عقلمان به جایی قد نمی دهد...نمی رسد... قد جایمان به 

عقلمان نمی رسد... قدمان به عقلمان جا نمی دهد...عقلمان به جای قدمان... قدمان به 
عقلمان نمی رسد... نمی رسد آآآه... بهتر است کمی بخوابیم... کوروش آسوده بخواب... 

دارم میام پیشت!
پيش خدمت: تو از اول هم خواب بودی!

در پایان پیش خدمللت دوباره صدای تظاهرات را پخش می کند و در 
همین موقع دو نفر گارگر شللهرداری با لباس نارنجی از راه می رسند 

و صندلی شللاه را از دو طرف بلند می کنند و به طرف یک سطل 
بزرگ درگوشه ی صحنه می برند.

روی سللطل با حروف بزرگ نوشته  شده»زباله دانی 
تاریخ« و بر لبه ی آن یک َکرَکس ایسللتاده 

است.
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نیدیوارها
صال

م ا
هي

برا
ا تصويرگر: سام سلماسي

 و همه چیز به خوبی پیش می رود.
راه است

روبه 
ضاع 

ی او

 گاه
      

         
                                        

      گاهی با سختی هایی روبه رو می شوی.

گاهی با موانع بزرگ و شرایط دشواری روبه رو می شوی.

داری.
 را ن

ن ها
 از آ

عبور
د؛ اّما تو حوصله ی 

  گاهی موانع بزرگ نیستن

ش بینی کنی.
ع را پی

ی موان
گاهی می توان

گ یا دشوار باشند، مهم این است که چه قدر اهداف و انگیزه های قوی داشته باشی...
مهم نیست که موانع چه قدر بزر
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      گاهی با سختی هایی روبه رو می شوی.

ش بینی کنی.
ع را پی

ی موان
گاهی می توان

        گاهی موانع قابل پیش بینی نیستند.

ی از زندگی همه ی ما هستند.
                موانع و سختی ها بخش

گ یا دشوار باشند، مهم این است که چه قدر اهداف و انگیزه های قوی داشته باشی...
مهم نیست که موانع چه قدر بزر
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معلوم نبود باد این همه خللاک را از کجا می آورد. همه جا 
را خاک پوشانده بود. خاکی خشللک و زردرنگ و داغ. اوایل 
همه بی اعتنا بودند و می نشسللتند و از پشت پنجره ها تماشا 
می کردند. مثل تماشای یه غریبه، یه ناآشنا. فکر می کردند به 

زودی می رود پی کارش و کاری به کارشان ندارد.
ولی روزها و شللب ها هم چنان باد می آمد و خاک می آورد. 
باد به همه جا سرک می کشللید. خاک را شالق کش به در و 
دیوار و پنجره های چوبی می کوبید. زن های آبادی با لجاجت 
یال روسری ها را دور دهان می پیچیدند و جارو به دست، مدام 
درحال رفت و روب بودند. مردها تو پناه دیوار می ایسللتادند. 
سللاکت وگرفته. اوایل بللا حرارت و 
انللرژی زیاد، راجللع به باد 
و خللاک حللرف 

می زدند ولی وقتی دیدند باد دسللت بردار نیسللت، سللاکت 
شدند. دست به بغل، چشم به آسمان داشتند که خالی بود و 
زردرنگ. زن ها هم خسللته شدند. دیگر کسی جارو به دست 
نگرفت همه ی زندگللی را خاک گرفته بللود. روی تاقچه ها، 
روی رخت خواب ها، روی گلیم ها و حتی روی ابروانشللان. اّما 
مادربزرگ خسته نمی شد. جارو را لحظه ای زمین نمی گذاشت. 
با آن قد بلند و سللرگیس های بی شمارش که از زیر چادرقد 
بیرون می زد و قرمزرنگ بود، به حرف کسی گوش نمی کرد 
که می گفتند: »بی فایده است، با غضب الهی نمی شود جنگید!«

مدام جارو می کرد. شیشه ها را پاک می کرد. توی آبادی راه 
می افتاد. دست زن ها را می گرفت و به زور جارو به دستشان 
مللی داد. نگاه و کالمش سللنگین و نافذ بود. کسللی مقاومت 
نمی کرد. با اکراه جارو می زدند. مردها خودشللان را از سر راه 
مادربزرگ کنار می کشللیدند. به رویشان نگاه نمی کرد. تنها 
می غرید: »مگر کار ندارید که تو کوچه جمع شللدید و ماتم 

گرفته اید؟« می گفتند: »آخر چه کار کنیم خانم بزرگ؟!«
می گفت: »بروید سر کهریز، خاک، چشمه را کور می کند، 

اگر دیر بجنبید.«
و مردهللا دیللر جنبیدند. 

می گفتند دست باال به 
قد یه لوله آفتابه آب 
همه ی  آن وقت  دارد. 
مردها جمع می شدند 

خسرو بابا خانی
تصويرگر: نرگس محمدی
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دورکهریز تا همان یک لوله آفتابه آب را به سرزمین هایشان 
بکشللانند. بعد دعوایشللان می شللد. هر روز سللر و دست 
می شکسللت. کوچه پر از خاک بود. و خون بر خاک گرم و 

خشک می چکید. گلوله می شد و می رفت توی زمین.
»کعبه، مادربزرگت چه کار می کند؟«

بّچه های آبادی می پرسللیدند. جوابشان را نمی دادم. سراپا 
خللاک بودند؛ روی ابرو، روی گونه، حتّی الی دندان هاشللان 

پللر از خاک بود. لب هایشللان 
ترک داشت؛ مثل پاشنه ی پا، 
خشک خشک. با تعّجب نگاهم 
می کردنللد و می پرسللیدند: 
چندبللار  روزی  »کعبلله 

می شورتت؟!«
مادربللزرگ 
ده بار هم بیشتر 
می شستم. بعد 
می بردم خانه 
و با شللانه ی 
چوبی محکم 
موهایللم را 
شانه می زد. 
بعد موهای 
خللودش 
شللانه  را 

می کرد.
 

چه قدر موهایش بلند بودند و پرپشت. وقتی روی شانه هایش 
می ریخت، خودش در مو گم می شللد. انگار رفته توی چادر. 

چادری مثل چادر کولی ها. چادری سرخ رنگ با بوی تند حنا.
ل آهللای خانم بزرگ تو را به جان کعبه یه خورده آب بده 

ببریم، چاهمان خشک شده!
صدای زن همسللایه بود. مادربزرگ رنگش پرید. دستش 

می لرزید. اّما تندی برمی خاسللت. با آن قد 
بلندش که موقع رد شدن از چارچوب، 

مجبورش می کرد دوال بشللود. هر 
روز زن های بیشللتری می آمدند 
و آب می بردنللد. آب چللاه کللم 

شده بود. تمیز نبود. مثل آب چشمه 
گل آلود شللده بود. خاک به چاه رسللیده 

بود. مادربزرگ روزی بیشتر از صدتا دلو آب 
اهالی.  برای  می کشللید 
خستگی نمی فهمید. 
من کلله از نفس 
می افتادم و گریه 

می کردم.
شب ها آسمان 
قرمزرنگ بود و 
باد هم چنان زوزه  

می کشید. 
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انگار بّچه اش مرده  بود که این طور خاک را مشت مشت 
به سر می ریخت. خواب به چشم ها نمی آمد. همه ی چشم ها 

سرخ بود.
چاه آب ما هم خشللک شد. مادربزرگ خیلی تالش کرد. 
حتّی توی چاه رفت و سللطل سللطل ِگل بیرون داد. ولی آب 
بیرون نزد. مادربزرگ به زور زن ها را به صف کرد و سللطل 
به دست به سر کهریز برد. آب حتّی از آن چه می گفتند، کمتر 
شده بود. زالل هم نبود. بیشتر از نصف روز طول می کشید تا 

دوتا سطل آب به خانه می رساندیم.
خانم معلم همان روزهای اوّل رفت. گفت با این باد و خاک 
نمی شللود درس داد. حاال کالس خالی، پر از خاک شده بود. 
تخته سللیاه، زیر الیه ی ضخیمی از خاک مانده بود. می شد با 

انگشت روی خاک ها نوشت: »باران«!
چشمه که خشکید، آخرین امید و همت مردم هم خشک 
شللد. دیگر هیچ کللس کاری نمی کللرد. زن ها بّچلله  به بغل 
می نشستند توی چارچوب  درها و مردها هم پناه دیوارها، تنها 
انتظار می کشیدند. هیچ کس حرف نمی زد. کسی سالم نمی داد. 

تنها وقتی مادربزرگ رد می شد، لب ها می جنبید.
مادربللزرگ بلله همه گفللت: »باید دعا کنیم، شللب روی 

پشت بام ها!«
هیچ کس جوابش را نداد. همه نگاهشللان را از مادربزرگ 

می دزدیدند.
شللب با مادربزرگ روی پشللت بام بودیم. خللودم را الی 
چین های پاچینش که بوی خمیر ترش مللی داد، قایم کردم. 
مادربزرگ با آن قد بلندش، چیزی نمانده بود به ماه برسد. ماه 
سللرخ  سرخ بود. اوّل ها زرِد زرد بود. مادربزرگ قرآن به سر 
گذاشت و پشت به باد، شروع کرد به دعا خواندن: »خدایا به 

این مردم، به بّچه های معصوم رحم کن...«
باد صدای مادربزرگ را به خاک آغشته می کرد و به در و 
دیوارها می کوبید. شب اوّل هیچ کس بیرون نیامد. شب دوّم هم 
هیچ کس نیامد. مادربزرگ اّما، ول کن نبود، هر شب می رفت 
پشت بام و قرآن به سر، دعا می خواند. یک بار که سرم را باال 
گرفتللم تا صورتش را ببینم، یک قطره آب چکید روی زبانم، 
فکر کردم باران است، اّما شور بود. آسمان هم ابر نداشت. فقط 

باد بود و خاک.
شللب بعد، کسللی دورتر از ما روی پشت بام دیده می شد. 
صدایش به ما نمی رسللید. پشت به باد داشت و چیزی روی 
سللر گرفته بود. کم کم روی همه ی پشت بام ها پر از آدم شد. 
همگی چیزی بر روی سللر داشتند و صدایشان شنیده می شد 
که از صدای باد، بلندتر بود. روزها مادربزرگ اهالی را می برد 

سرچشمه و گل و الی بیرون می کشیدند. 
مادربزرگ گفت: »برویم کعبه جان؟«

گفتم: »نمی آیم، خیلی خسته ام!«

فایده اش چه بود، این همه دعا خواندن. خوابیدم. باد به زور 
می خواسللت از پنجره بیاید داخل. خاک از درز پنجره داخل 

می شد و با سماجت توی گوش هایم فرو می رفت.
وسط بیابان تعزیه راه انداخته بودند. ماه بزرگ بزرگ بود و 

داشت تماشا می کرد. 
چنللد نفری طبل می زدنللد، چند نفر هم ِسللنج، با صدای 
بلنِد بلند. گوشللم داشت کر می شد. خاک را توی گوش هایم 
می کردم تا کر نشوم. کسی یک باره شروع کرد به اذان گفتن. 
صدایش می لرزید. انگار با گریه می خواند. صدای طبل و ِسنج 

هم اوج می گرفت...
نمی توانستم تحمل کنم از جا پریدم. اتاق تاریک تاریک بود. 
عجیب بود. دیگر صدای خشک باد نمی آمد. از بیرون صداهای 
زیادی می آمللد. صدای اذان نه یک صدا که چند صدا باهم. 
صداهای دیگری هم بود. مثل صدای برخورد ظروف مسی به 
یکدیگر. بیرون پریدم. باران می بارید. تند و تیز و خنک. مردم 
بر روی بام ها بودند. اذان، می گفتند؛ گریه می کردند. ظرف ها 
را بلله هم می کوبیدند. تند باال رفتم. مادربزرگ زانو زده بود، 
چارقدش افتاده بود و موهای خیس خورده اش، دور شانه اش 

ریخته بود، درست مثل خیمه.

نتیجه گیری یا گرہ گشایی
معموالً هر داسللتانی با یک مشکل شروع می شود. مشکلی 
که باعث می شود خواننده ی کنجکاو داستان را بخواند، تا ببیند 
شخصیت داستان چگونه مشکلش را حل می کند. حل کردن 

مشکل داستان را نتیجه گیری یا گره گشایی می گویند.
اّمللا نکته ی جالب، این اسللت که نتیجه گیللری در همه ی 
داستان ها، یکسان نیسللت و هر داستانی، نتیجه گیری خاص 
خود را دارد. در بعضی از داسللتان ها نتیجه گیری احسللاس 
خوش آیندی در خواننده ایجاد می کند و به اصطالح می گویند، 
پایان داسللتان به خوبی و خوشی تمام شد. چیزی که بیشتر 
خواننده های داستان آن را دوست دارند. اما در بعضی داستان ها، 
نتیجه ی داستان تلخ و غم انگیز است. مثالً، پدری بیمار است 
و خانواده تالش  زیادی را برای بهبود او انجام می دهند، اما در 

پایان پدر می میرد.
این نتیجه گیری ها را می توان چنین تقسیم کرد: نتیجه گیری 

شیرین ل نتیجه گیری تلخ و غم انگیز. 
اّما شکل دیگری از نتیجه گیری هم وجود دارد: نتیجه گیری 

مستقیم و نتیجه گیری غیرمستقیم.
حتماً داستان هایی را خوانده اید که نویسنده در پایان، نتیجه ی 
داستان را به صورت نصیحت یا شکل دیگری بیان می کند و به 

حسين فتاحی
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دوستان خوب  نوجوان!
 سالم بر خنده های شاد و دل های مهربان 

شما. گاهی وقت ها آدم احساس می کند اگر جای یک 
نفر دیگر بود، جور دیگری عمل می کرد. به طور مثال ممکن 

است تاکنون با خود گفته باشید؛ اگر من جای معلم بودم ...
اصللالً چه عیبی دارد چند لحظه خودتللان را جای معلم فرض 
کنید؟ اگر قرار بود جای معلم خود باشید، چه می کردید؟آیا دوست 
داشتید مثل او باشید یا طور دیگری عمل کنید؟ منتظر جواب های 
شما هسللتیم. برای شروع بد نیست ابتدا توضیح کوتاهی درباره ی 
روش و رفتار معلم مورد نظرتان بدهید و در ادامه بنویسید اگر 

من جای او بودم...
ضمناً یادتان نرود روی پاکت نامه بنویسید:

 »مربوط به مسابقه ی اگر من جای او بودم...«

خواننده یادآوری می کند که ما اگر در زندگی اشتباهی کنیم، 
دچار این مشکالت می شللویم. یا این که، با تالش می شود به 

خواسته ها دست یافت و... .
اما در بسیاری از داستان ها نتیجه گیری به صورت غیرمستقیم 

است. نتیجه گیری غیرمستقیم یعنی چه؟
اگر با دقّت داسللتان خاک را بخوانی، متوجه می شوی که 
نویسللنده، مشللکل بزرگی را برای مردم آبادی تصویر کرده 
اسللت. بادی که تمامی ندارد و روز و شب همه جا را با خاک 
می پوشاند. خانه های مردم، مزارع و حتّی قنات و کاریز روستا. 
آن قدر خاک به قنات می ریزد که راه  آب بند می آید و زندگی 
مللردم، به خطر می افتد. مردم هللر روز می روند و خاک ها را 
بیرون می ریزند. اّما باز هم باد می وزد و خاک در قنات می ریزد 
و راه آب را بند می آورد. این مشکل بزرگ و خطرناکی است 
که از ابتدای داسللتان تا انتها ادامه دارد و خواننده را کنجکاو 

می کند که ببیند، سرانجام چه خواهد شد.
اّما نویسنده، در کنار نشان دادن مشکل، تالش مردم را هم 
برای حل آن نشللان داده است. همه تالش می کنند. یکی از 
آن ها مادربزرگ راوی داسللتان است. او که پیرزنی باتجربه 
و دنیادیده اسللت، وقتی می بیند، با تالش  و کوشش  نمی شود 
این مشللکل را حل کرد، دست به دامن دعا می شود و از خدا 
کمک می خواهد. چندین شللب به پشت بام می رود، قرآن به 
سر می گیرد و دعا می خواند. کم کم مردم هم به او می پیوندند. 
آن ها هم به پشت بام می روند و قرآن به سر می گیرند و دعا 
می کنند و سرانجام دعای مردم قبول می شود. باد تمام می شود 

و باران می بارد و دوباره زندگی شیرین می شود.
این نتیجه گیری، هم پایانی خوش و شللیرین اسللت و هم 
به صورت غیرمستقیم بیان شده اسللت. اگر به پایان داستان 
نگاه کنی، اصالً حرفی از این نیسللت که بله، با دعا می شللود 
خیلی از مشللکالت را حل کرد یا هرجا دچار مشللکل شدی، 
از خللدا کمک بخواه. این پیام ها و این نتیجه گیری ها در خالل 
داستان و البه الی سطرها و تصویرهای داستان وجود دارد. به 
این نوع نتیجه گیری، نتیجه گیری غیرمستقیم می گویند. چیزی 

که خواننده بیشتر از آن خوشش می آید.
در مللورد نتیجه گیللری، می توان حرف های بسللیاری زد. 
مثالً، در بعضی داسللتان ها، نتیجه گیری به صورت یک اتفاق 
شللگفت انگیز و جالب بیان می شللود. یا در بعضی داستان ها، 
نتیجه گیری به صورت اتفاقللی و تصادفی، که اصالً کار خوبی 

نیست و داستان را ضعیف می کند، بیان می شود. 

اگر من جای او بودم...
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تـــئـــاتـــر 
عــروســكــی 
بــســازیــد

محمود سالك

آیللا دوسللت دارید یک تئاتر عروسللکی 
بسللازید و با آن برای دیگللران نمایش اجرا 
کنید. عروسک های شما در صحنه ی این تئاتر 
به شکل جادویی خود به خود حرکت می کنند 
و تماشاگران را به حیرت می اندازند. راز این 

جادو در استفاده از آهن رباست.

وسایل مورد نیاز
 دو قطعه مقوا به ابعاد 30×10 و 50×50 

سانتی متر
 یک بسته ماژیک رنگی یا مداد رنگی

 نخ
 قیچی

 چسب کاغذ
 هشت عدد پونز

 یک جعبه ی مقوایی نظیر جعبه ی کفش

 دو آهن ربای میله ای قوی

 دو عدد چوب پنبه

 دو قطعلله چللوب صاف به طللول 20 
سانتی متر

1

2

3

1. تصویر یک پسللر و یک 
دختللر را در گوشلله ی قطعه 
مقللوای کوچک رسللم کنید، 
طللوری کلله عللرض آن ها 3 
سللانتی متر و ارتفاعشللان 10 
سانتی متر باشللد. دور این ها را 
که بازیگران صحنه ی تئاتر شما 
خواهند بللود، به دقت با قیچی 

برش دهید و بیرون آورید.

2. از یللک بزرگ تللر بخواهیللد که 
چوب پنبه ها را برای شما به دو نیم کند 
و روی سطح انحنادار آن شیاری طولی 
به وجود آورد. هر یک از بازیگرها را در 
شیار یکی از این چوب پنبه ها قرار دهید.

3. چهار عدد از پونزها را مطابق 
شکل در سللطح صاف زیری هر 

یک از چوب پنبه ها فرو کنید.

روش ساخت

روش ساخت
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8

4

5

6

7

4. با استفاده از نخ، هر یک از آهن رباها 
را به سر یکی از چوب ها ببندید.

5. قسمت عقب جعبه ی مقوایی 
را برش دهید، طوری که بتوانید 
چوب ها را از ایللن طریق در زیر 

جعبه فرو ببرید و حرکت دهید.

8. حللاال می توانید نمایش خود 
را برای دوسللتانتان اجرا کنید. از 
پشت صحنه آهن رباهای متصل 
به چوب ها را به زیر آن برانید. از 
خود داستانی بسازید و بازیگران را 

براساس آن به حرکت درآورید.

6. روی قطعه مقوای بزرگ دکور 
صحنه ی تئاتر خود را با ماژیک یا 

مداد رنگی به دلخواه نقاشی کنید.

7. مقوا را با چسب 
جعبلله  پشللت  بلله 
بچسبانید و بازیگران را 

روی صحنه بگذارید.
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پرندہ ی 
خیاط

شگفتی های خلقت

خياطی با نوک!
انسللان از ابتدای آفرینش دغدغه ی پوشاندن 

بدنش را داشت. مدت ها طول کشید تا دوختن لباس 
را یللاد گرفت و هنری به  نللام »خیاطی« به وجود آمد. 

اولین ردپا از کلمه ی خیاط در اروپا مربوط به سال 1297 
میالدی اسللت؛ یعنی از این زمان بوده است که از لباس 

فقط برای پوشاندن بدن استفاده نشده، بلکه زیبایی و طرح 
آن هم اهمیت پیدا کرده است. برای تهیه ی لباسی متناسب 

با اندام هر کس، به تخصص فردی به نام خیاط احتیاج شده 
است. اما بر خالف دنیای ما انسان ها، در دنیای حیوانات از همان 

ابتدا خیاط وجود داشللته اسللت: یک پرنده ی کوچک که نامش 
»پرنده ی خیاط« است.

اشتباه نکنید، این پرنده در کار دوخت و دوز لباس نیست، بلکه النه اش 
را می دوزد! پرنده ی خیاط دو برگ بزرگ و هم اندازه را انتخاب کرده سپس با نوکش 

سوراخ هایی با فواصل منظم در کناره ی آن ها ایجاد می کند. این 
پرنده به جای نخ الیاف گیاهی بلند یا تار عنکبوت ها را از 

میان سوراخ ها رد می کند و دو برگ را به هم می دوزد. 
در این دوخللت  و دوز نللوک پرنده ی خیاط 
مانند سللوزن عمل می کند. بعد از آن که دو 
برگ به هم دوخته شدند، پرنده به دنبال الیاف 
گیاهللی و حیوانی نرم می رود تا داخل النه اش 
را با آن گرم و نرم و مناسب تخم گذاری کند. 
پرنده ی خیاط در هر بار تخم گذاری سه تا پنج 

تخم می گذارد.
پرنده ی خیاط از راسللته ی گنجشک سانان 
اسللت. یللک پرنللده ی کوچللک پرتحرک و 
خستگی ناپذیر. شاید باور نکنید که این پرنده 
آواز بلندی دارد به طوری که بیشللتر شللنیده 

می شود تا دیده شود!
پرنللده ی خیاط در مناطق حللاره ای جنوب 
آسللیا، از جنوب پاکسللتان و هنللد تا چین و 

اندونزی زندگی می کند. این پرنده از حشللرات تغذیه می کند و به دلیل شللکل خاص النه سازی اش اغلب در درخت زارهای 
غیرانبوه، بوته زارها و باغ ها دیده می شود.

صفورا زواران حسينی
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این روزها در دوخت بسللیاری از 
لباس ها زیپ بلله کار می رود. آیا فکر 
کرده ایللد ایده ی سللاخت زیپ از کجا 
آمللده اسللت. اگر به طبیعللت اطراف 
خود با دقت بنگریم، متوجه می شللویم 
زیپ، سللاختاری شبیه پر پرندگان دارد. 
بیایید با استفاده از دستگاه هایی که تصویر 
بزرگ تللری را به ما نشللان می دهند نگاه 
دقیق تری به پرها بیندازیم و اجزای بسیار 

ریز پرها را بررسی کنیم:
از محور طولی یک پر هزاران انشللعاب 
خارج شده است. انشعاباتی که به نظر می آید 
به هم متصل هستند، اما چگونه؟ هر کدام از 
این انشعاب ها در یک طرف زوائد قالب مانند 
و در طرف دیگر زوائدی شیار مانند دارند، 
به همین خاطر به خوبی در هم فرو می روند 
و چفت می شوند. این چفت شدن باعث 
می شود سطحی صاف و یک دست 
در پر پرندگان ایجاد شللود. حتماً 
بارها دیده اید که یک پرنده سرش را 
البه الی پرهای بالش فرو می برد و نوکش 
را به طور منظم از سر تا انتهای پرها می کشد. 
پرنده با این کار این انشعابات و اتصال های 
پرها را مرتب می کند تا پرواز بهتری داشته 
باشد. برای این که ببینید این چفت و بست ها 
چه قدر برای پرواز مهم هستند، پر پرنده ای 
را که نمی تواند پرواز کند با پرنده ی پرواز 
کن مقایسه کنید. پرهای پرندگانی که پرواز 
نمی کنند، مانند مرغ یا شللترمرغ بسللیار 
نامرتب هستند، زیرا آن ها به صاف بودن و 
چفت شدن انشعابات پرشان نیازی ندارند. 
این نامرتبی را حتی در پرهای غیرپروازِی 
پرندگانی که پللرواز می کنند هم می توانید 
ببینید، مانند، پوش پرها که پرهایی کوچک 
و نامرتب هستند و بیشتر نقشی غیر از پرواز، 

مثل گرمایش دارند.

یک جست وجو...

حتماً بست های چسبی را دیده اید که در 

لباس یا کفش استفاده می شوند، همه ی آن ها در یک 

طرف یک سطح نرم و در طرف دیگر سطحی با قالب های 

ریز دارند که بتواند به طرف دیگر بچسبد. نمونه ی طبیعی این 

بست های چسللبی در دنیای گیاهان وجود دارد. می توانید بگویید 

م. در طبیعت طرف نرم این بست می شود 
کجا؟ یک راهنمایی می کن

بدن یک حیوان یا حتی پارچه ی لباس ما...

حاال فکر کنید کجا این بست های چسبی قالب دار را دیده اید؟ 

ها را دارد برای چه کاری از آن استفاده می کند؟
گیاهی که آن 

این ها سللؤاالت زیاد سختی نیستند. می دانم که سریع 

پاسخش را خواهید یافت. فقط الزم است با دقت به 

طبیعت نگاه کنید.

میله هاخارها

شهپر

قالب ها
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شعر اول

دوست غریب
آسمان هنوز 
گریه مي کند

ایستاده ام کنار پنجره
از میان قطره ها نگاه مي کنم ترا

باز در پیاده رو
درکنار پله ي مغازه اي

پیش مادرت نشسته اي
باز چرت مي زني

مثل روز پیش خسته اي
در میان دست هاي کوچکت

سیب سرخ وتکه نان سنگکي ست
توي دست مادرت ولي
ظرف زرد کوچکي ست

ظرف زرد 
سوي عابران دراز مي شود

گاه با صداي سکه اي
پلک هاي خسته تو باز مي شود.

آه!
دوست غریب وکوچکم
لحظه اي بیا به من بگو

پس چرا شما میان شهرما
چون مسافري غریب وبي کس اید

روزها
درمیان کوچه هاي شهر

راه مي روید
پس چرا به خانه تان نمي رسید.

محمد عزیزی )نسیم(

شعر دوّم

جان بّچه هایتان!
در پیاده رو

مادري به کودک گرسنه اش 
شیر مي دهد

در کنار او نشسته کودکي
دست سوي عابران دراز کرده است

دادمي زند: کمک کنید
جان بچه هایتان!

از میان عابران فقط
یک درخت زرد پیر 

سکه اي به کودک فقیر مي دهد.
بیوک ملکی

آیینه های روبه رو
محمدحسن حسينی
تصويرگر: مرتضی يزدانی
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همان طور که خواندید موضوع شللعر 
هاي باال آدم هاي فقیر پیاده رو اسللت.
هردو شعر با آهنگي مالیم وبدون سکته 
ماجراي فقر وگدایي را در شللهر روایت 
مي کنند.قالب هردوشعر نیمایي است.یعني در هردو شعر ،اندازه 
مصراع ها)کوچکترین تکه هاي شعر(باهم برابر نیست. در این 
قالب جدید-که اولین بار توسط شاعر معاصرنیما یوشیج معرفي 
شد-  شاعر شعر خود را بدون مصراع هاي مساوي مي سراید. 
درواقع او به همان مقدار که حرف دارد مصراع ها را مي سللازد 
ومجبور نیست براي پرکردن فضاهاي خالي شعرش از کلمات 
اضافه استفاده کند.جالب اینکه وزن هردوشعر باال نیز یکي است.

الزم به ذکر است که قالب نیمایي نیز  مثل قالب هاي کهن شعر 
فارسي وزن یا همان آهنگ شعر را دارد.یکي از تفاوت هاي دیگر 
این قالب  با قالبهاي کهن نوع استفاده از قافیه) کلماتي که پایان آنها 
یکجور شنیده مي شود(است.دراین قالب شاعر مجبور نیست قافیه 
را در پایان مصراع ها بیاورد.او هر کجا احساس نیازکند زنگ قافیه 
اش را -که نوعي یادآوري موضوعات قبلي در شعر ونیز کمک به 

افزایش موسیقي است- به صدادرمي آورد.
مثال از شعر اول:

در میان دست هاي کوچکت /  تن تتن تتن تتن تتن تتن
مثال شعر دوم:

مادري به کودک گرسنه اش /  تن تتن تتن تتن تتن تتن
هردو شعر باال با زباني سالم وبدون شکست هاي اجباري در کلمات 
مثل« ز« به جاي« از »و...روایت شده اند.قافیه هاي این دوشعر گاه 

در پایان مصراع ها آمده اند:
مثل: دراز وبازدر شعر اول وشیر وفقیر در   شعر دوم .

وگاه به شیوه شعر نیمایي در متن مصراع ها پنهان شده اند:
»جان ، بچه هایتان،میان وعابران«ونیز« پیر وفقیر«درشعر دوم

که البته قافیه هاي نوع دوم طبیعي تر وقشنگتر از نوع اول هستند. 
درواقع آجرهاي این بناهاي قشنگ از یک نوع ورنگ هستند.اما 
این دو بنا ي زیبا تفاوت هایي در ساخت  با هم دارند که درزیر به 

برخي از این تفاوت ها اشاره مي شود:
بناي اول اگرچه چشم انداز هاي زیبا ودلنشین زیادي دارد اما به 
نظر مي رسد شاعر قدري در استفاده از کلمات وعبارات دست 
ودل بازي به خرج داده وخواننده احساس مي کند برخي از کلمات 
وتوصیف ها اضافه بوده وفضاي شسته رفته وجمع جور شعر را به 
هم مي زنند.چرا که آنها انتظار دارند ، کمترین و بهترین کلمات در 
زیباترین شکل ممکن کنار هم نشسته ویک بناي زیبا وبیاد ماندني 
در ذهن آنها مجسم کند.شاعر شعر اول بدون هیچ هدفي دوست 
دارد همه چیز را توضیح بدهد.سللیبي که سرخ است،پله اي که 

متعلق به مغازه اي ست وظرفي که زرد است.
کلماتي مثل سرخ-مغازه وزرد به راحتي قابل حذف بوده و نبودن 
آنهاهیچ لطمه اي به معناي وساختار شعر نمي زند.مثال شاعر به 

جاي تکه :
توي دست مادرت ولي
ظرف زرد کوچکي ست

ظرف زرد 
سوي عابران دراز مي شود
 مي توانست چنین بسراید:

دست مادرت ولي 
ظرف کوچکي ست

ظرف 
سوي عابران دراز مي شود

البته شللاعر خواسته  با کلمه زرد،کاسه مسي گدایي را در ذهن 
مجسم کند که متاسفانه در این کار موفق نبوده است.

ویا به جاي :
دوست غریب وکوچکم
لحظه اي بیا به من بگو

پس چرا شما میان شهرما
چون مسافري غریب وبي کس اید

مي توانست چنین بسراید:
دوست غریب کوچکم بگوچراشما میان شهر ما

چون مسافري غریب وبي کس اید
که در آن صورت عالوه برحذف برخي اضافه ها ، یک مصراع 
با طول بلندتر از مصراع هاي دیگر شللعر بوجود مي آمدکه در 
آن صورت زبان شعر پرموج تر وخروشانتر مي شد.درست مثل 
دریایي که موج هایي با اندازه هاي بسیار متفاوت از هم دارد وبه 

همین دلیل نگاه کردن به آن انسان را خسته نمي کند.
اوج شعر اول در مصراع پایاني آن است.آنجا که شاعر با زیبایي 
تمام ضربه نهایي را مي زند.تصویر زیباي مسافراني که دائما در 

حال رفتن هستند وهیچوقت به خانه هایشان نمي رسند .
امابناي شعر دوم  معماري ظریفتري نسبت به شعر اول دارد.معمار 
این بنا هرکجا الزم بوده پنجر ه اي به چشم انداز تصویري زیبا گشوده 
واز تمام ظرفیت ها واصول شعر نیمایي سود برده و سخت پایبند به 
اصل مهم قانون اساسي شعر یعني کم گویي وگزیده گویي  مي باشد. 
درشعر دوم تقریبا هیچ کلمه اي را نمي توان حذف کرد. اگرچه در 
برخي موارد مثل کلمه فقط بهتر بود کلمات مناسبتري استفاده شود.

اگر تجربه  استفاده از کلمات درکنار تصویر سازي وکشف هاي زیباي 
شعري باشد نتیجه اش شعر هاي ماندني وزیبایي خواهد شد.چیزي 

که در شعردوم بیشتر از شعر اول به چشم مي خورد.
شاعر شعر دوم هم در انتها خواننده را غافلگیر مي کند.سکه اي که 
یک درخت به کودک فقیر مي دهد اما درختي که یکي از  عابران 
است وشاید شاعر خواسته پیرمرد پیري را به درخت زردي تشبیه 
کند که از کنار کودک مي گذرد وشاید هاي دیگر که در ذهن خواننده 
شکل مي گیرد وبا پایان شعر تمام نمي شود وهمچنان تصاویر در ذهن 

خواننده ادامه دارد.چیزي که در شعر اول کمتر وجوددارد.

نقد
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مهارت نوشتن
نوشته ي محمد علي شاماني

انتشارات نسیما )تلفن: 021-77604990(
چاپ اول: 1388، تهران
72صفحه، 12000ریال

ما آدم ها همین که چند تا از دندان هایمان درآمد، به حرف 
زدن مي افتیم. اما چرا نوشتن به سادگي حرف زدن نیست؟ 

چرا همان طوري که حرف می زنیم، نمي توانیم بنویسیم؟
محمدعلي شاماني، علت اصلي را ترس مي داند و شاید 
کمي خجالت. به نظر او چون مي ترسللیم دست به قلم  
نمی بریم و چون نوشتن هم مانند هر مهارت دیگري، با 
تمرین رشد مي کند؛ بنابراین قدرت نوشتن خودمان را 
تقویت نمي کنیم. این کتاب مي کوشد ترس ما را از نوشتن 
بر طرف کند و با نقل نمونه هاي گوناگوني از نوشته هاي 
بچه ها و بزرگ ترهللا و تمرین هایی که مي دهد، ما را به 

نوشتن تشویق نماید. 
ل اگر نترسللیدي، مي شللوي مثللل اولین بللاري که 
نویسندگان بزرگ، قلم در دست گرفته اند. نقطه ي شروع 

همین است. 
ل الزم نیست کلمه هاي قُلمبه ُسلمبه به کار ببرید یا 
خیلي با آب و تاب حرف بزنید... شما هم می توانید مثل 
صدیقه راحت بنویسید و از جمالت کوتاه و کلمات ساده 

استفاده کنید:
زینب خانم سالم! 

حالت چطور است؟ امیدوارم خوب و تندرست باشي. به 
 خانه تان آمدم، ولي متأسفانه کسي در خانه نبود. راستش 
دفتر ریاضي ات را مي خواستم تا تمرین هاي جلسه ي قبل 
را که ننوشته بودم، بنویسم. اگر برایت زحمتي ندارد آن 
را به خانه ي ما بیاور. از تو بسیار سپاس گزارم. سالم مرا 

به مادر و خواهر کوچکت برسان! صدیقه احمدي 
کار با همین نوشته هاي سللاده آغاز مي شود و کم کم 
گسترش مي یابد. در این کتاب یاد می گیریم که چگونه 
اتفاق هاي سللاده ی دور و برمان مي توانند بهانه اي براي 

نوشتن باشند. 

1و2 - فئودور داستایوفسكی)چاپ دوم1388(
 و لئو تولستوی)چاپ سوم 1388(/ نقی سلیمانی

3- آنتون چخوف)چاپ اول1388(/ مسعود علیا
4- ارنست همينگوِی)چاپ اول1388(/ محمد علی قربانی

انتشارات رویش )تلفن: 021-66695386(
448صفحه، 67000 ریال

این مجموعه برای آشللنا سللازی نوجوانان با زندگی و آثار 
نویسللندگان نامدار دنیا تهیه شده و نشر رویش هم اکنون در 
حال آماده سللازی جلدهای دیگری از این مجموعه است که 
چارلز دیکنز، نویسللنده ی انگلیسی  و مارک تواین، طنز پرداز 

آمریکایی از آن  جمله اند.
خواندن نوشللته ها، گفت وگوها و دیدگاه های این اسللتادان 
داسللتان، همراه با ماجراهای جالللب از زندگی آنان، می تواند 
انگیزه ی خوبی برای نوشللتن در ما ایجللاد کند. به طور مثال 
ارنسللت همینگوی درباره ی یکی از روش  های مؤثر داستان- 

نویسی اش می گوید:
»هنگام آفرینش داستان الزم نیست هر چه را می خواهی به 
خواننده برسانی، بنویسی. می توانی چیز های بسیاری را نگویی و 
برسانی. حاال اگر خوب بدانی چه چیزی را می نویسی، خواننده 
حس می کند در پِس آن چه نوشته شده، چیزی نهفته است و 
خودش این ناگفته ها را کامل می کند، مثل کوه یخ که همیشه 

بیشتر آن زیر آب پنهان است...«

استادان داستان
) مجموعه ی چهار جلدی(
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زير نظر: سيدعباس تربن

دوست خوبم، 
  مبارکه غالمرمضایي / اصفهان

»پرنده هللاي زیبا / روي درخت خرما / 
دارن مي خونللن آواز/ خیلي زیبا و دل نواز 

»...
اگر این دو بیت را که سطرهاي آغازین 
شللعر »بارون« هسللتند با صللداي بلند و 
شمرده شللمرده بخواني، متوجه مي شللوي 
مصرع آخر به اندازه ي سلله مصرع دیگر 
روان و موزون نیسللت. در واقع در بعضي 
از مصرع هاي این شعر، وزن به هم خورده و 
خبري از هماهنگي موجود در بقیه ي بیت ها 

نیست.
عدم تسلللط کافللي بللر وزن عروضي، 
گذشته از مشکالت وزني، سبب مشکالت 
زباني و دستوري نیز شده است. در بعضي 
مصرع ها براي رعایت قافیه، نظم جمله ها 
به هم ریخته و مصرع ها شللکلي تصنعي و 

غیرطبیعي پیدا کرده اند.
و نکتلله ي آخللر این که زبللان برخي از 
مصرع هللاي »بارون« به محللاوره و برخي 
دیگر به زبان رسمي و کتابي نزدیک است. 
این مسللئله یک دسللتي زبان را برهم زده 

است.
تمرین روزانلله و مطالعه ي شللعرهاي 
موفللق موزون و مقفللي، مي تواند راهنماي 
خوبي براي تو در برطرف کردن این نقاط 

ضعف باشد.

دوست خوبم، 
زینب سرگردان/ تهران

زبان روان و صمیمي نوشته ي تو را باید 
جزو مهم ترین نقاط قوت  آن دانست. اما 
براي خلللق یک مطلب موفللق، چیزهاي 
دیگري نیز الزم است. بعضي از حرف هایي 
را کلله تو به روي کاغذ آورده اي، قبالً در 
بنابراین،  نوشللته هاي دیگران خوانده ایم. 
بهتر بود شللکل تللازه اي بللراي بیان این 
حرف ها پیدا مي کردي یا به دنبال کشف 

حرف هاي تازه تري مي رفتي.
از دیگر نقاط قوت نوشته هاي تو توجه 
به آرایه ها و به خصوص استفاده از تشبیه 
در بیللان حرف هایت بود کلله در بعضي 
سللطرها حرف هایت را به شللعر نزدیک 
کرده بللود. برعکللس؛ پایان نوشللته ات 
شللعاري و کلیشه اي بود. سللعي کن در 
نوشللته هایت براي مخاطب نتیجه گیري 
نکني و اجازه بدهي خود او با اطالعاتي که 
تو در اختیارش مي گذاري و تصاویري که 
پیش رویش ترسیم مي کني، به جمع بندي 

نهایي در ذهنش برسد.

آثار دانش آموزان نوجوان ايرانی

گل مینا
معموالً در ميان چمن ها یا کنار جاده ها 
می روی��د. اما در گلدان و باغچه هم قابل 
کشت و بهترین زمان کاشت آن اوایل بهار 
است.ارتفاع این گل های زیبا و پُرتعداد  به 
حدود 15 سانتيمتر می رسد. اما ریشه ی 
آن ها در عمق زمين به هر طرف ریش��ه 
می دهد و درس��ال بعد، هر ک��دام از این 
ش��اخه ها به صورت ُگِل جداگانه ای سر 
از خاک در می آورند. به این ترتيب یک 
گل مينا ممكن است بعد از چند سال یک 

چمن وسيع را به تصرف خود درآورد.
در برخ��ی کش��ورها از گل مينا برای 
پيش گویی هم استفاده می شود. برای مثال؛ 
کسی که قرار است به خواستگاری برود، 
یک گل مينا می چيند و بعد از کندن هر 
کدام از گلبرگ های آن، پيش خود تكرار 
می کند: بله – خي��ر - بله - خير- بله...و 

جواِب گل مينا درگلبرگ آخر آن است!
البته بهتر است این فال گيرهای محترم 
کمی عقلشان را به کار بيندازند و دست از 

سر گل های زیبا بردارند.
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10 پنجرہ
 طراح: محمد عزيزی)نسيم(

             ب�زرگ رش�د نوج�وان

دوستان مهرباِن نوجوان!
حاال که به سی و یکمین بهار انقالب اسالمی نزدیک می شویم ، این دو برگ از گلدان را قرض گرفته ایم تا از شما دعوت  کنیم به 

تنهایی یا همراه دوستانتان در مسابقه ی بزرگ نشریه ی  دیوارِی 10 پنجره  شرکت کنید.
یادتان نرود

1. نوشته هایتان خوش خط و خوانا باشد.
2. سعی کنید نوشته هایتان با تصویری مناسب)نقاشی یا عکس( همراه باشد.

3. موقع ارسال روز نامه ی خود، روی پاکت بنویسید: »مربوط به مسابقه ی بزرگ رشد نوجوان« 
4. تا جایی که می توانید مطالب را خودتان بنویسید و از جایی کپی نکنید. چون اصل بودن مطالب امتیاز قابل توجهی دارد.

5. مهلت ارسال آثار تا 15 اسفند 1388 است. بنا بر این بهتر است زودتر دست  به کار شوید.
 7. اسامی برندگان در شماره ی 8 مجله) اردیبهشت ماه 1389( چاپ و ضمن اهدای جوایزی ارزشمند، آثار برتر به تدریج در 

مجله منتشر خواهد شد.
راهنمای مسابقه

اگر کاغذ بزرگ ندارید، 4 برگ کاغذ4A را مثل شکل)1(کنار هم بچینید تا به صورت یک ورقه ی بزرگ در آید. سپس این ورقه ی 
بزرگ را با توجه به حجم مطالب، به ده قسمت) پنجره( تقسیم کنید و هر طور که می دانید به زیبایی و جذابیت آن بیفزایید. در صورتی 

که 4 برگ کاغذ کافی نبود، می توانید از برگه های بیشتری استفاده کنید.

مسابقه ی

 

 )شکل1(
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1
2

3

4

56
8

10
7

9

محتوای هر کدام از پنجره ها به این ترتیب است:
پنجره ی1: نام نشریه/ در این قسمت نام نشریه را بنویسید. 

این نام باید جدید،کوتاه و جذاب باشد.
پنجره ی2: سخن سردبير/ در این بخش، به عنوان سردبیر  
دیدگاه خود در باره ی موضوعات نشللریه را مختصر و مفید 

بیان کنید.
پنجره ی3: کالم نور/ این جا مخصوص سخنان حکمت آمیز 
پیشوایان دینی است. اگر از احادیث و روایات استفاده می کنید، 

حتماً منبع آن را مشخص کنید.
پنجره ی4: لبخند/ در این قسمت لطیفه ها،  خاطرات شیرین 
و حکایت هللای طنز یا کاریکاتورهای خود را بیاورید. موضوع 

کاریکاتورها مي تواند»اصالح الگوی مصرف «باشد.
پنجره ی5: سرزمين من/ در این قسمت یک انشای کوتاه 
درباره ی دسللتاوردهای میهن عزیزمان بنویسللید. این انشاء 

می تواند نتیجه ی یک تحقیق باشد.
پنجره ی6: آش��نایی با ش��هدای انقالب/ برای پیروزی 
انقالب افراد زیادی از جان خود گذشللتند. خوانندگان خود 

را با یکی از آن ها آشنا کنید. 

پنج��ره ی7: نگاه رنگی/ یکی از این موضوعات را انتخاب 
کنید: ) ایران/ اتحاد/ اصالح الگوي مصرف/ مسللجد/ دفاع 
مقدس/ قصه هللای قرآن/ضرب المثل ها( و درباره ی آن یک 

نقاشی رنگی بکشید.
پنجره ی8: باغ ش��عر/ شعری بسللرایید که با یکی از این 
عبارت ها شللروع شود و یا شللعر دیگری به دلخواه خودتان 

بگویید. 
الف: گل نرگس! کجایی؟

ب: اگر خدا بخواهد...
ج: بوی باران کوچه را پر کرده است... 

پنج��ره ی9: راز و نياز/ در این بخش مهم ترین حرف های 
دلت را به پروردگار یکتا بنویس.

پنجره ی10: آشنایی با همكاران/ نام و نام خانوادگِی خود 
و همکارانتان را همراه با نشللانی منزل، نام مدرسلله، عکس و 
شماره ی تماس ، در این قسمت  بیاورید. اگر از معلمان خوبتان 

کمک گرفته اید، تشکر از آن ها فراموش نشود.
موفق و پیروز باشید. 
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تقلب از روي خود!
ل چرا از جلسلله ي امتحان بیرونت 

کردند؟
ل به خاطر تقلب.

ل مگر چه کار کرده  بودي؟
ل هیچي، سللر امتحللان علوم 

دندان هایم را شمردم!
فاطمه رضایي/ مشهد

هرجا که ...
از یکي پرسیدند: »شما کجاي شهر 

مي شینین؟«
گفت: »هرجا که خسته بشم!«

ریحانه مروت محمد مرادي / ساوه

این جا کجاست؟
اتوبوس که سللر چهارراه رسللید، 
پیرمللرد مسللافر، عصایللش را روي 
شللانه ي جواني گذاشللت و پرسید: 
-آقا! این جا چهارراه سعدي است؟

جوان گفت:
- نه خیر، این جا شانه ي من است!
شهاب الدین ساماني پور/ تهران

دوقلوي چيني
ل مي داني چیني ها به »دوقلو« چه مي گویند؟

ل این چون اون، اون چون این!
شيما صداقت / اصفهان

کشف حياتي
معلم در حال توضیح دادن این نکته 
بود که »الوازیه«، دانشللمند فرانسوي 

در قللرن هجده میللالدي، موفق به 
کشف اکسیژن شد. در این هنگام 
یکي از دانش آمللوزان از جا بلند 

شللد و با تعجب گفللت: »آقا اجازه! 
پس تا قبل از آن انسان ها چطور نفس 

مي کشیدند؟«
کيانا محسني/ تاکستان

30 

13
88

ماه 
ی 

د

4



محمد علی قربانی

HCAET

MOHOU

AWENY

YNDOT

STUDS

=

EICAR

ECTPE

NGESH

ILOEW

HSDNH

=

HEOWHENWH

UHMTAHWOO

NCHIWHWHO

DUWETMOEW

RMHOATSWH

EWONEOAHE

DOYWHNWHO

OHOWHEREW

NEETRIHTO

Hidden sentences
 در میان هر خط از حروف به هم 
چسبیده ي زیر، یک جمله نهفته است. 
آن ها را پیدا کنید.
WHEREDOESYOURFATHE -
GOTOWORK?
DOESYOURMOTHERWASHT
HEDISHESEVERYMORNING?
NO.SHEDOESN'T.
HOWMANYTREESDO -
OUSEEINTHEPARK?

Transportation

* Now find interrogatives.

interrogatives = کلمه های پرسشی

* درهریللک از جدول های زیر یک 
جمله نهفته اسللت. با گذاشتن عالمت 
پیکان )←( جمله را پیدا کنید. جمله با 

حروف خانه هاي زرد شروع مي شود.

تصويرگر: سام سلماسی

1

3

4

5
67

8

9

10

11

12

13
14

16

17

18

19

20

15

2

1-Airplane
2-Truck
3-Carriage
4-Railroad
5-Train
6-Bridge
7-Tool

8-Mechanic
9-Bus
10-Minibus
11-Van
12-Gasstation
13-Bicycle
14-Motorcycle

15-Helmet
16-Metro
17-Passenger
18-Ship
19-Boat

   20-Submarine

1.WHEN

2.

3.

4.

5.

6.



دو دل بود و از پدر خجالت می کشید. منتظر فرصتی بود تا حرف دلش را 
بزند. پدر همین طور که استکان چایی را لمس می کرد تا ببیند سرد شده یا 

نه، پرسید:» هان، چی شده محمدکاظم؟«
محمدکاظم بدون آن که سللر بلند کند، آهسللته گفت:» می خواهم از 

روستا بروم. دیگر نمی توانم این جا زندگی کنم.«
- چی شده که فکر رفتن به سرت زده؟

- مللن این جا برای ارباب کارمی کنم. اّمللا او زکات و ُخمس مالش را 
نمی دهد. برای همین دست مزد من هم اشکال دارد و نانی که با آن پول 

می خرم، از گلویم پایین نمی رود. حرام قاطی زندگی ام می شود!
- تو از کجا می دانی که ارباب ُخمس و زکات نمی دهد؟

- از خودش پرسیدم. گفت این فضولی ها به تو نیامده!
ماه محرم بود. طبق معموِل هر سال، مردی روحانی از شهر قم به روستای 
آن هللا آمده بود. او را »شللیخ صابر« صدا می زدند، حاج شللیخ صابر اراکی. 
حرف های شیخ صابر درباره ی اهمیت ُخمس و زکات، محمدکاظم را به فکر 

فرو برده بود. می خواست هر چه زودتر از ساروق برود.
سال ها بعد وقتی کربالیی محمدکاظم در ایران وکشورهایی همچون عراق 
و مصر معروف شللده بود، سرگذشت خود را این طور تعریف کرد: » بعد 
از آن که روستای ساروق را ترک کردم، بین راه قم- اراک در 
کار جاده سازی مشللغول شدم. مدتی هم در دهات 
اطراف خار َکنی می کردم. تا این که سه سال 
بعللد از طرف ارباب پیغام رسللید که 
به فالنللی بگویید من توبه کرده ام 
و ُخمللس و زکات می دهم. اگر 
کار  مللن  برای  نمی خواهللد 
کند، زمین می دهم تا برای 

خودش کشاورزی کند.
بنا بر این به ده برگشتم. 
ارباب بلله من زمین و 
گنللدم داد. ده َمللن 
گنللدم بللرای بذر 
برداشللتم و بقیلله 
و  بین خللودم  را 
فقللرای روسللتا 

نصف کردم. 
سال بعد به 
برکللت خدا 
گندم های 

اشاره
کربالیی کاظم کریمی س��اروقی در حدود سال 1300 قمری در یكی از 
روستاهای اراک به نام» ساروق« به دنيا آمد. او که مثل بيشتر اهالی روستا بی سواد بود، 
به خاطر انجام کارهای نيک و خالصانه مورد لطف خداوند قرار گرفت و بدون این که نزد کسی 
قرآن یاد بگيرد حافظ قرآن کریم شد. او در 78 سالگی در ماه محرم 1378 قمری 

درگذشت و در قم به خاک سپرده شد.

حکایت آیه ها

حکایت مرد بی سوادی که 

ناگهان حافظ  قرآن کریم شد

آیه های نورانی

طاهره ابراهيمی



من 55 برابر شللد. دوباره ده َمن برای بذر برداشللتم و بقیه 
را تقسللیم کردم. نصف مال خودم، نصف مال فقرا. این شیوه 
هم چنان ادامه داشت. یک روز که حاصل مزرعه را برداشت 
کرده بودم، منتظر نسیمی بودم تا گندم ها را از کاه جدا کنم. اما 
از باد خبری نبود. ناچار با دست خالی به سوی خانه برگشتم. 
بیللن راه یکللی از فقرا را دیدم. گفت امسللال مللا را فراموش 

کرده ای؟گفتم: »خاطر جمع باش سهم تو محفوظ است.« 
گفت: »من و زن و بچه ام امشب چیزی برای خوردن نداریم.« 
گفتم: »همین جا باش تا برگردم.« به خرمن برگشللتم و با 
زحمللت زیاد مقداری از گندم ها را از کاه جدا کردم. مقداری 
هم علوفه برای گوسللفندانم برداشللتم. گندم ها را به آن مرد 
دادم و راهللم را کج کردم به طرف »امام زاده هفتاد و  دو تن«. 
می گفتندآن ها شیعیانی بوده اند که در زمان امام رضا،علیه السالم، 
برای مالقات امام خود از شهر های کوفه و مدینه عازم مشهد 
بوده اند اّما بین راه سربازان مأمون آن ها را به شهادت رسانده 

بودند.
خیلی خسللته بودم. بعد از زیارت روی سللکوی نزدیِک 
امام زاده نشستم. در همین حال دیدم دو جوان زیبا به طرفم 
می آیند. هر دو عمامه ی سبز بر سر داشتند. فکر کردم برای 
زیارت آمده اند. یکللی از آن ها گفت:»محمد کاظم! نمی آیی 

برویم داخل امام زاده فاتحه ای بخوانیم؟«
گفتم:» من زیارت کرده ام. باید این علوفه را به حیوان های 
زبان بسللته برسانم.« نمی دانستم اسللم مرا از کجا می داند. 
دیگری گفت: »حاال تو با ما بیا.« وقتی آن دو سیّد جوان وارد 
امام زاده شدند، من هم مؤدبانه مشغول خواندن فاتحه شدم. 
آن ها مرتب صلوات می فرستادند. کمی بعد، دیدم نوشته ای 
دور تا دور حرم ظاهر شد. یکی از آن دو سیّد سمت راست 

من و دیگری سمت چپ من ایستاد.
   یکی از آن ها گفت: »این نوشته ها را بخوان.« 

گفتم:» من سواد ندارم. «
گفت: »بخوان، نترس! «

گفتم »بلد نیستم.«
 در این هنگام سللیّدی که سمت راستم ایستاده بود، هفت 
بار سوره ی حمد و هفت بار سوره ی توحید را خواند. بعد سیّد 
سللمت چپ هفت مرتبه صلوات فرستاد و دیگری سینه ام را 
محکم فشللار داد. سللینه ام کمی درد گرفت. بعد گفت:»حاال 
بخوان.« نگاهم که به نوشته ها افتاد، متوجه شدم می توانم آن ها 
َماوَاِت وَاألَرَْض فِي ِستَِّئ  َِّذي َخلََق السَّ َُّکُم اهللُهّ ال را بخوانم: إِنَّ رَب

َّاٍم ثُمَّ اْستََوی َعلَی الَْعْرِش... أَی
پروردگار شما، خداوندی است که آسمان ها و زمین را در شش 

روز)شش دوره( آفرید سپس به تدبیر جهان هستی پرداخت...
بعد ها فهمیدم آن چه می خواندم آیات 54 تا61 سللوره ی 

اعراف بوده  است. 

همین طور که آیللات را می خواندم از هوش رفتم. وقتی به 
هللوش آمدم، پیش خود گفتم این جا چه کار می کنم؟ ناگهان 
همه چیز یادم آمد. حس می کردم همه ی قرآن را از بَر هستم. 
خیلی گرسنه بودم. وقتی به ده رسیدم اهالی دورم جمع شدند 
و گفتند کجا بودی محمد کاظم! چهار روز اسللت که دنبالت 
می گردیللم. وقتی ماجرا را تعریف کللردم، خیال کردند ُمخم 
عیب کرده. برای همین مرا پیش شللیخ صابر بردند. او چند 
سوره ی بلند قرآن را پرسید و من همه را از بَر خواندم. شیخ 
صابر گفت:» اهلل اکبر. او نظر کرده شده. کارش درست شده!« 
با این حرف همسللایه ها ریختند و لباس های مرا برای تبّرک 

پاره کردند و بردند...
بعد از آن محمد کاظم سللعی می کرد ماجللرا را از دیگران 
مخفی کند. تا این که ده سال بعد، در چهل سالگی راهی زیارت 
کربال شللد. بین راه در شهر تویسرکان به طور اتفاقی دو نفر 
از روحانیان سرشللناس آن جا را مالقات کرد که داشتند در 
باره ی آیه ای بحث می کردند. محمد کاظم که حرف هایشان 
را می شنید، متوجه اشتباه یکی از آن ها شد و گفت که اشتباه 
می کند. او گفت:» شما مردی روستایی هستی. بعید است با این 

مسائل آشنا باشی.«
 محمد کاظم گفت:» من حافظ قرآن هستم.« 

 آن ها از سللِر کنجکاوی محمد کاظم را امتحان کردند و از 
مشاهده ی آن معجزه ی الهی شگفت زده شدند. به این ترتیب 
کربالیللی محمد کاظللم در حوزه های علمیلله ی قم و نجف و 

بسیاری دیگر از مراکز علمی دنیا مشهور شد.
گاهللی برای امتحان کربالیی محمد کاظللم، البه الی آیات 
قللرآن چند جمله ی عربللی از کتاب های دیگللر می آوردند. 
او فوری تشللخیص می داد و می گفللت:» آن جمله ها از قرآن 

نیستند. آیه های قرآن نور دارند اّما بقیه ی جمله ها تاریکند!«

در شللهریور ماه سللال گذشته 
کنگره ی  بین المللی کربالیی محمد کاظم 
سللاروقی با حضور جمعی از مقامات 
کشللورمان در اراک برگللزار شللد و 
بسیاری از محققان مقاله هایی در باره ی 
محمد کاظم سللاروقی ارائه کردند. در 
این کنگره ی بین المللی تمبر یادبوِد او 

رونمایی شد. 

تمبر یادبود
منابع

1. هزار و یک حکایت قرآنی، محمد حسین محمدی، انتشارات الهیجی، چاپ دوم،1384.
www.farsnews.net.23. روزنامه ی کیهان، شماره ی18749، 85/12/8 
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کيف مدرسه و ناهنجاری های ستون فقرات 
در کودکان و نوجوانان

افسانه سنه
تصويرگر: سحر حقگو
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آیا می دانید کیف های مدرسه می توانند صدمات شدیدی به 
ستون فقرات شما وارد کنند؟

رایج ترین روش حمل کتاب و دفتر به مدرسلله، استفاده از 
کیف است. در واقع، کیف یکی از همراهان همیشگی شما در 

طول سال های تحصیلی است. 
درد گردن، کمردرد، انحناهای غیرطبیعی سللتون فقرات 
)پشللت کج(، افزایش غیرطبیعللی انحناهای سللتون فقرات 
)پشت گرد و گودی کمر( از جمله آسیب های ناشی از حمل 
کیف به شللمار می روند. برای پیش گیری از این آسللیب ها و 
ناهنجاری ها باید اطالعات کافی در مورد نحوه ی اسللتفاده از 

کیف های مدرسه داشته باشید.

کيف مناسب
در میللان کیف های گوناگونی که در بازار وجود دارد. بهتر 
است از کوله پشتی استفاده کنید زیرا این دسته از کیف ها در 
صورت اسللتفاده ی صحیح، نیرو را بلله دو طرف بدن منتقل 
کرده و اثرات منفی کمتری بر سالمتی بدن دارند. با این حال، 
اگر کیف های کوله ای با یک شانه حمل شوند فشار زیادی را 
به طور نامتناسب و غیرهمسان به یک سمت وارد می آورند و 

انحنای غیرطبیعی در ستون فقرات ایجاد می کنند. 
مسئله ی مهم در انتخاب کوله پشتی، مشخصات آن است. 
یک کوله پشتی خوب باید دارای دو بند شانه ای پهن و نرم باشد 
که بتوان آن ها را به راحتی روی شانه ها قرار داد. بند کمری نیز 
از جمله ضروریات یک کوله پشتی خوب به شمار می رود، چرا 
که از انتقال نیروی وزن به شانه ها جلوگیری می کند. کیف را 
طوری بر دوش بیندازید که بر روی قوی ترین عضالت پشت 
)عضالت میانی( قللرار بگیرد. بندهای کیف را طوری تنظیم 
کنید که به دوش انداختن و بیرون آوردن آن به راحتی انجام 
گیرد، توجه داشللته باشید این بندها نباید آن قدر آزاد باشند 
که کیف از روی مرکز ثقل بدن پایین تر بیاید. کوله پشللتی را 
تا حد امکان به پشت خود بچسبانید و از معلق نگه داشتن آن 
خودداری کنید. هنگام حمل، کیف باید حداقل پنج سانتی متر 

باالتر از کمر قراربگیرد.

موقع برداشللتن کوله از روی زمین ابتدا باید زانوها را خم 
کرد سپس کوله را برداشت و روی شانه ها قرار داد. هم چنین 
حتی االمکان از نگه داشللتن کیف و کوله پشتی در دست یا بر 
روی شانه ها در سر صف خودداری نمایید. اگر کیف شما کوله 
نیست آن را دست به دست کنید و روی یک دست یا روی 
یک شانه حمل نکنید. اغلب محققین معتقدند وزن کیفی که 
دانش آموز حمل می کند، نباید بیشتر از 10-15 درصد وزن 
او باشد. از این رو توصیه می شود وسایل اضافی و غیرضروری 
را در منزل نگه دارید. بندهای کوله را بیش از حد بلند نکنید. 
هرگز موقع حمل کوله پشللتی، خود را به جلو خم نکنید. این 
امر نشللان دهنده ی سنگینی کیف است و می تواند برای شما 
پیامدهای نامناسللبی داشته باشللد. یکی از این پیامدها ایجاد 

ناهنجاری سر به جلو و پشت گرد است.

ناهنجاری پشت گرد
پشللت گرد، افزایش بیش از حد طبیعی انحنای مهره های 
پشتی است که به صورت مادرزادی و اکتسابی دیده می شود. 
این ناهنجاری از جمله ناهنجاری های رایج بین جوانان قد بلند 
است. برای مثال، دانش آموزان قد بلند، از میز و نیمکت مشابه 
با سایر دانش آموزان استفاده می کنند. بنابراین بیش از حد به 
سمت جلو خم می شوند یا در هنگام ایستادن و صحبت کردن 
با سایر هم کالسی های خود که قد کوتاه تری دارند بیش از حد 
به جلو خم شللده و قوس پشتی خود را افزایش می دهند. این 

عارضه با درجه ی شدید همان گوژپشتی است.
بد نشسللتن هنگام مطالعه، خیاطی، کارهای دستی، پایین 
انداختن سللر برای مدت طوالنی، سر به زیر بودن به معنای 
جلوی پا را نگاه کردن هنگام پیاده روی، انتقال وزن سر و گردن 
به جلو، عدم تحرک و ثابت  ماندن در وضعیت غلط و نشستن 
پشت میز رایانه به مدت طوالنی )بدون رعایت اصول صحیح 
نشستن( از جمله عوامل مؤثر در بروز پشت گرد هستند. افراد 
خجالتی خصوصاً دختللران در دوران بلوغ اگر اصول صحیح 
وضعیت بدنی را هنگام نشستن، ایستادن، راه رفتن و... رعایت 

نکنند، بیشتر در معرض این ناهنجاری  قرار می گیرند.
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هر سللال با فرا رسللیدن فصل زمسللتان 
بسیاری از مناطق نیم کره ی شمالی زمین پوشیده از برف 
می شود و این امر سبب می گردد تا مردم اکثر این کشورها 
به ورزش های زمسللتانی روی آورند. همان طور که از نام 
این ورزش ها مشخص است برگزاری مسابقات رشته های 
ورزش های زمستانی نیازمند برف است. رشته هایی نظیر: 

اسکی1، اسکیت روی یخ، لوژسواری، سورتمه رانی و...
اگر عالقه مند اخبار ورزشللی باشید، حتماً این اسامی را 
بارها شنیده اید اما شللاید تعریف بسیاری از این رشته ها 
و مسللابقات را ندانید. پس با دقت مطالب این شللماره را 
بخوانید که مربوط به شاخه های مختلف ورزش »اسکی« 
اسللت. آیا می دانید کدام یک از این مسابقات در کشور ما 

نیز برگزار می شود؟

ی با ورزش
آشنای

مهدی زارعی

● اسكی مارپيچ معروف به »اساللوم3«
این مسللابقه به دو رقابت »مارپیچ کوچک« و »مارپیچ 
بزرگ« تقسیم می شود. مسابقه ی اسکی مارپیچ کوچک از 
دروازه ای آغاز می شود که دو میله با فاصله ی 75 سانتی متر 
از یکدیگر واقع شده اند. اسکی باز باید در بین این دو میله 
قرار گیرد و حرکت خود را آغاز کند. سراسر مسیر مسابقه 

پر از پرچم هایی با ارتفاع 180 سانتی متر است.
کمترین فاصله ی بین دو پرچم که در مسللیری مارپیچ 
قرار می گیرند 75 سانتی متر و بیشترین فاصله ی بین آن ها 
15 متر است. البته فاصله ی 15 متری مربوط به قسمتی 
اسللت که پرچمی وجود ندارد. به همین علت اسللکی باز 
پس از طی مسللیر و گذشتن از بین پرچم ها، ممکن است 
با مسللیری 15 متری و فاقد پرچم مواجه شود. آن چه در 
مسیر این مسابقه حائز اهمیت است، »شیب مسیر« است. 
مسیر باید طوری طراحی شود که حداقل یک چهارم طول 

مسیر شیب سی درجه داشته باشد.
در مسابقه ی مارپیچ بزرگ، به جای پرچم از دروازه هایی 
در مسیر مسابقه استفاده می شود که 150 سانتی متر ارتفاع 
دارند. حد فاصل بین دروازه ها 4 الی 8 متر و مسیر مسابقه 

طوالنی تر از مسیر »مارپیچ کوچک« است.

● مسابقه ی اسكی در سراشيبی معروف به »داون هيل2«
در این مسابقه ورزش کار باید هنگام حرکت به سمت 
سراشیبی از میان پرچم های کوچک موجود در امتداد مسیر 
عبور کند. بنابراین عالوه بر سللرعت، دقت و تمرکز نیز 
الزمه ی موفقیت در این مسابقه است. زیرا اسکی باز دقیقاً 
باید از مسللیر بین پرچم ها عبور کند. در غیر این صورت 

جریمه شده و از امتیازات وی کاسته خواهد شد.

انواع مسابقات آلپاین

اسكی
معروف ترین و بهترین وسللیله برای عبور از مسیرهای 
برفی اسللت. یک اسللکی باز برای شللرکت در مسابقات 
نیازمند دو عصای )باتون( اسللکی است تا به کمک آن ها 
به زمین نیرو وارد کند. چوب اسللکی نیز که در قسللمت 
مرکللزی آن یک گیره و یک پنجه گیر قرار دارد تا کفش 
اسللکی ورزش کار در آن محکم شود، یکی دیگر از وسایل 
ضروری اسکی است. اما ورزش کار عالوه بر این چوب ها و 
باتون ها نیازمند کاله اسکی با نقاب عینکی و لباس و کفش 

مخصوص نیز است.
با توجه به آن که ریشه ی این ورزش زمستانی در کوه های 
مرتفع و پوشللیده از برف اروپا بوده است، بنابراین طبیعی 
است که در اسامی مسابقات اسکی، شاهد کلمات معروفی 
باشللیم که به کوه های اروپا ارتباط دارد؛ مثل، مسللابقه ی 
اسکی آلپاین )آلپی(. مسابقات اسکی آلپاین انواع گوناگونی 
دارد ولی وجه اشتراک همه ی آن ها حرکت کردن از بخش 
مرتفع مسیر به سللرازیری است. درست مثل حرکت با 

اسکی از باالی کوه های آلپ به پایین آن!

اسکی
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زیرنویس
1. ski
2. Down Hill Racing
3. Slalom
4. Alpine Combined Event
5. Ski Jump
6. Biathlon
7. Cross-Country Skiing

اسكی در ایران
اگر مایلید اطالعات کاملی درباره ی اسللکی کشورمان 
به دست آورید، می توانید به سایت رسمی فدراسیون اسکی 
www.skifed.ir سر بزنید. در این سایت آخرین اخبار اسکی 
ایران و جهان را مشاهده می کنید و اطالعات کاملی درباره ی 
دمای هوای پیست های دیزین، شمشک، دربندسر، توچال، 
کوه دماوند و دیگر پیست های کشور به دست می آورید. 
عللالوه بر آن با مراجعه به بخللش »تاریخچه« اطالعات 
زیادی درباره ی تاریخ اسللکی در ایران کسب می کنید. در 
این سایت بخش های دیگری مربوط به جست و جو، اعضاء 
و فعالیت ها، مسابقات، عکس ها و پیست های کشور ایران 
وجللود دارد. همچنین در بخش »ارتبللاط با ما« می توانید 

ایمیل، تلفن و آدرس فدراسیون را مشاهده کنید.
اگر هم خیلی اهل بازی های کامپیوتری هسللتید، حتماً 
به بخش »بازی اسللکی online« بروید و به اسکی مشغول 
شوید. البته بدون نیاز به استفاده از تجهیزات اسکی و تنها با 

تکان دادن موس کامپیوتر!

● اسكی صحرانوردی7
رقابتی است نیازمند استقامت فراوان. مسیر این مسابقه 
به نظر مسطح می آید. اما درحقیقت دارای شیب اندکی است. 
به همین سبب ورزش کار باید با کمک گرفتن از دو عصای 

اسکی خود حتی در سرازیری ها به جلو 
حرکت کند. برای این که ورزش کاری 
در مسیر 50 کیلومتری مرتباً خم شود 
و با قدرت عصاهای اسکی خود را برای 
جلو رفتن به زمین فشار دهد باید بدنی 

بسیار قوی و تمرینات استقامتی فراوان 
داشته باشد.

● بياتلون6 )دوگانه( 
بیاتلون ترکیبی از اسکی صحرانوردی و تیراندازی است. 
در این مسللابقه ورزش کار عالوه بر طی کردن مسللیری 
نه چندان مسللطح، باید در محلی مخصللوص روی زمین 
دراز کشللیده و به پنج هدف تیراندازی شلیک کند. دقت 
تیراندازی و سللرعت طی کردن مسیر، قهرمان مسابقه را 

تعیین خواهد کرد.

● پرش با اسكی5
در این مسللابقه ورزش کار 

حرکت خود را از نقطه ای به ارتفاع 60 
متر از سللطح زمین آغاز می کند. بالفاصله پس از 

آغاز حرکت، »مرحله ی سرعت گرفتن« فرا می رسد. تصور 
کنید که اسکی بازی شیب تندی به طول 86 الی 102 متر 
را طی کند و آن گاه آماده ی اوج گرفتن شللود! حتی تصور 
آن نیز هیجان انگیز اسللت! در پایان سراشیبی، مرحله ی 
پرش فرا می رسللد. داوران در محلی مستقر می شوند که 
به خوبی شاهد پرش و فرود آمدن ورزش کار باشند. یعنی 

تقریباً 90 متر جلوتر از محل آغاز پرش.
پس از آن که اسکی باز پرید و فرود آمد، مسیری مسطح 
به طول 80 الی 100 متر پیش روی اسللت تا آرام آرام از 
شتاب او کاسته شود. این رقابت به همان اندازه که زیبا و 
هیجان انگیز است، خطرناک نیز است و انجام آن نیازمند 

تمرین زیر نظر مربیان متخصص است.

● مسابقه ی ترکيبی آلپاین4
این رقابت، ترکیبی از اسکی روی سراشیبی و اسکی مارپیچ 
است. بنابر قوانین مسابقه، اسکی باز ابتدا در بخش مارپیچ 
مسابقه می دهد و آن گاه حرکت خود را در سراشیب ادامه 
خواهد داد. اسکی مارپیچ هم نوع دیگری 

از مسابقات آلپاین است.

مردانمردان/ زنانمردان/ زنانمردان/ زنانزناننوع مسابقه

50 کیلومتر30 کیلومتر15 کیلومتر10 کیلومتر5 کیلومترمسافت مسابقه
بیشترین اختالف 

200 متر200 متر200 متر150 متر100 مترارتفاع در مسیر

اختالفارتفاعدرمسیرمسابقهیاسکیصحرانوردی
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راز داری
از قدیم گفته اند هر که بامش بیش، برفش بیشتر. به عبارت 
دیگر، ملت هاي بزرگ در کنار دوستان بزرگشان همیشه دشمنان 
بزرگی هم داشته اند و دارند. سرزمین اسالمي ما نیز در زمان های 
مختلف مورد هجوم دشمنان بوده است. اما ایرانیان یا آن ها را 
شکست داده اند یا مثل برف در حرارت خود ذوب کرده اند. براي 
مثال، مغول ها که جز غارت و کشتار چیزي نمي دانستند، پس 
از حمله به ایران تا حد زیادی دست از وحشی گری برداشتند 
و تحت تاثیر فرهنگ ایرانی، به ویژه دانشمندانی مانند، خواجه 
نصیر الدین طوسی و غیاث الدین جمشید کاشانی رام شدند. پس 
مهم ترین اسلحه ی یک جامعه، قبل از هرچیز فرهنگ غنی و 

باورهای مردمان دانا و باهوش آن جامعه است.

همه می دانند که در جنگ ها آن که بیشتر ضربه می زند، پیروز 
نیسللت بلکه پیروز کسی است که بیشتر جا خالی می دهد یا با 
هوشللمندی نقشه هایش را از دشمنان مخفی نگه می دارد تا در 
زمانی که آن ها انتظارش را ندارند، حسابشان را برسد. این جور 

مقابله ی بدون اسلحه با دشمن را »دفاع غیر عامل« 
هم می گویند. در نبرد هللای امروز یکی 

از حسللاس ترین کارها، رازداری و 
پیام رسللانی با رمز اسللت. در 

ادامه با طرز سللاخت یک 
وسللیله ی جالللب برای 
انتقال پیام های رمز آشنا 

می شوید.

1. روی یک قطعه مقوا دو دایره ی کوچک و بزرگ رسم کنید. 
برای این کار می توانید از پیش دستی و بشقاب استفاده کنید.

2. مرکز دایره ها را با یک گیره ی فلزی به هم وصل کنید، 
سپس محیط دایره ی بزرگ تر را به 42 قسمت مساوی تقسیم 
کنیللد و آن نقاط را با خط راسللت به مرکز وصل نمایید. به 
این ترتیب محیط دایره ی کوچک هم به 42 قسللمت تقسیم 
می شللود و می توانیم آن را روی دایره ی بزرگ تر بچرخانیم. 
سپس روی 42 قسللمت هر دو دایره، ابتدا 32 حرف الفبای 
فارسی و در ادامه، اعداد صفرتا نه را می نویسیم. دستگاه رمز 

ما آماده است.
برای مثال، اگر عللدد 4 از دایره ی کوچک را مقابل حرف 
الللف از دایره ی بزرگ قرار دهیم، حروف س ل ا م)سللالم( 
روی دایره ی بزرگ، رو به روی »خ ع4 غ« قرار خواهد گرفت؛ 

یعنی،سالم = خ ع4 غ
اگر دو طرف چنین دستگاهی در اختیار داشته باشند، کافی 
است ابتدا مبنای رمز خود را به هم اطالع دهند)در این جا 4 
روی الللف( آن گاه قللادر خواهند بود هر پیامی را 
به صورت رمز از پشت تلفن یا بی سیم 
بخوانند. حتی می توان با هماهنگی 
دو طرف، ترتیب حروف الفبا و 
اعداد را عوض کنند تا رمز 

دیرتر فاش شود. 

دستگاه رمز ساز

دفاع بی اسلحه

رمز پیروزی 

پاسخ های سرگرمی شماره ی قبل: 
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طراح: محمد عزيزی پور

* در طراحی این جدول از کتاب های درسی دینی و قرآن اول راهنمایی استفاده شده است.
رمز جدول شماره ی قبل: کتاب بهترین دوست ماست.

حروف مربع های شماره دار را به ترتيب 
بنویسيد تا رمز جدول به دست آید.
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مناسبت 26 
دی ماه

گناهان بیستمین سورهاز پیامبرانچکش بزرگدست عرب

پیامبریحیوان نجیبمادر عیسی)ع(پرنده ایمفرد حقایق

از ارکان 
جامعه ی 
اسالمی

سنّت ها

آغاز نمود

نام گلیبزرگ

جانوری 
پدر رستمدو زیست

قناتروزی
نصف آشوب به هم ریخته

سوره ی 
من عربداراییصدوپنجم

آسمان ها
شمس

شب

جمع رقم
علیم

او به زبان نفرین
عربی توّکل کردن

پیرو 
موسی)ع(

نوعی سبزیزشتی

ترس وبیمسرپرست

شهری در فی
طرفپاکستان

پروردگاریکتاپایتخت ایالم

جمع نادر
اسراف کاری آخرین حرف 

انگلیسی
تن پوش 
اهل بمنامی دخترانهزمستانی

مواد اولیه ضمیری عربی
پخت نان

پیامبر 
کشتی ساز

سرزمین نام غزوه ای
آب بندقوم سبا

می گوید »بو« 
اتومبیلروز عربینکن

مخالف نَِعم
خاندان

شاعر یونانی
تاریکی ها

دست سنگی قیمتی

شاعر ایرانیحدید
همسر

 ابراهیم نبی
سیرت 
نامرتب

نوعی ماهیعبادت کننده
کشوری 
نام سوره ایاروپایی

عالمت جمع صداقت
فارسی نفس خسته

یک حرف تا 
پریناز

فاصله ی میان 
اشیای زرّیندو کوه

از روش های 
ارتباطی

عالمت جمع 
مؤنث
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اَبَر به معنی بزرگ و سترگ است و ابرکوه نامی است که بزرگی و عظمت را به یاد می آورد. برخی معتقدند، این شهر به 
خاطر قرار گرفتن در دامنه ی یک کوه بلند ، به زبان محلی»بِرکوه« نامیده می شد و به تدر یج ابرکوه  نام گرفته است. البته بعد 
از گسترش دین مبین اسالم در سرزمین پهناور ایران،  قرن ها به »ابرقو« تغییر نام داد تا این که در سال 1350خورشیدی 
نام آن رسماً »ابر کوه« اعالم شد. واقعیت این است که ابرکوه در روزگاران گذشته بسیار بزرگ تر از کوه هم جوار خود بوده 
است. این شهر تاریخی که امروز از توابع استان یزد است و حدود 216 کیلومتری مرکز استان واقع شده قدیمی تر از خوِد 

یزد است و درخت سرو 4000ساله اش حکایت از سابقه ی تاریخی آن دارد. 
طبق بعضی حدس و گمان های تاریخی این درخت را» یافث« یکی از 

سه پسِرحضرت نوح،علیه السالم، پس از فرو نشستن طوفان کاشته 
است. این درخت کهن ترین موجود زنده ی دنیاست و گویا قرار 

است در فهرست میراث طبیعِی کشورمان به ثبت برسد.
علت رونق و شللکوه این شهر در قدیم، قرار گرفتِن آن 

در مسیر یکی از مهم ترین راه های تجاری آن روز یعنی 
راه ابریشللم بوده اسللت که خلیج فارس را به دریای 

سللیاه در قاره ی اروپللا وصل می کللرد. بعدها با 
پیشللرفت دریانوردی، از اهمیت راه زمینِی 
ابریشم کاسته شد و شهر های مهمی چون 
ابر کوه کم کم از رونق افتادند. به ویژه بعد 
از حمله ی مغول ها و افغان ها، این شهر 

تاریخی آسیب زیادی دید.
مردم ابر کوه معتقدند حضرت 
درمسیر  رضا،علیه السللالم،  امام 

سللفر خود به مشللهد، روز17 
آبان وارد ابر کوه شده است. 

به این مناسللبت هر سال 
هفدهللم آبان کاروانی با 
پرچم های رنگی به یاد 
کاروان امام غریب راه 
می اندازنللد و مردم با 
پخش شیرینی و ذبح 
قربانی به اسللتقبال 
کاروان می رونللد و 
آن رویداد نیک را  
جشن می گیرند و 

گرامی می دارند. 

اَبَركوہ
عصمت گيويان

ايران ما

 س��رو4000 س��اله: دانشمندان 
روسی عمر این درخت را 4000 سال 
تخمین زده اند. اما دانشللمندان ژاپنی 
می گویند سرو ابرکوه 8000ساله است. 
اگر 8نفر آدم بزرگ دستشان را دور 
این درخت حلقه کنند به زور می توانند 

دست های همدیگر را بگیرند!
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