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آبان امس��ال از ش��لوغ ترين برگ ه��ای تقويم 
است. میالد امام علی النقی)ع(، روز نوجوان، روز 
دانش آموز، هفتۀ کتاب و دو عید بزرگ قربان و 
غدير از روزهای مبارك آبان ماه هستند. ضمن 
تبريك اين ايام، س��خن را با کالم موالعلی)ع( 
ــتان  آغاز می کنیم که می فرمايد: »کتاب، بوس

دانشمندان است.«
اين حديث، ياد شهید مجید شهرياری، دانشمند 
هس��ته ای کش��ورمان را در ذهنم زنده می کند. 
همسر ايشان می گفت: »گاهی مجید را در خانه گم 
می کردم. اتاق پذيرايی، اتاق مطالعه، بالكن ... همه 
جا را می گشتم.آخرش می ديدم گوشۀ آشپزخانه، 
روی زمین نشسته، غزلی از حافظ زمزمه می کند 
وآهسته اشك می ريزد.« چنین اشك هايی نشانۀ 
بزرگی و لطافت روح است. آنان که لذت مطالعه 
و آگاهی را درك  کنند، لذت های ديگر در نظرشان 
کوچك می شود. حال شايد اين سؤال پیش بیايد 

که؛ چه کتاب هايی بخوانیم؟
ج��واب را از موال علی)ع( می گیريم که فرموده 
ــما نيز مثل جسم  هايتان  اس��ت: » روح های ش
ــوند. آنها را با سخنان حكيمانه  گرسنه می ش
ــير کنيد.« داستان ، شعر، نمايش نامه يا حتی  س
يك کتاب  علمی خوب و حكیمانه، می تواند جوانۀ 
روح ما را به درخِت دانايی نويسنده اش پیوند 

بزند و شكوفا کند.
البته با اين سرعت انتشار، نمی شود همۀ کتاب ها 
را خواند. بنابر اين قبل از ش��روع مطالعه دربارۀ 
يك موضوع، بهتر است حكیمانه ترين  کتاب های 
آن موض��وع را شناس��ايی کنیم؛ ب��ه طور مثال 
می توانیم با مش��ورت معلمان خود فهرستی از 
بهترين کتاب های داستان تهیه کنیم تا وقت خود 
را با خواندن داس��تان های ضعیف هدر ندهیم. 
به ق��ول معروف: »اگر برای قطع درختی نصف 
روز وقت داشتیم، بهتر است چند ساعت اول را 

صرف تیز کردن اره  کنیم.«  
ــتانه: ازکتاب های خوبی که  يك خواهش دوس
می خوانید، نكته هايی را گلچین کنید و به نشانی 
دفتر مجله بفرستید تا به اسم شما چاپ شوند. 

البته با ذکرمنبع.
                              حبیب يوسف زاده

جوانه روح
دختر بی گناه4

زبان و زمان



وقتی 
برای 

زندگی

عكس: اعظم الريجانیعليرضا متولی

ان
آبـ

13
91

2 



 مهنا می گويد: »درس برای حفظ کردن  و نمره گرفتن است.« 
 فاطمه می گويد: »من هم دوس��ت دارم ياد بگیرم چگونه 
زندگی بهتری داشته باش��م، اما اگر بخواهد به عنوان درس 

باشد، ترجیح می دهم يك زبان خارجی ياد بگیرم.«
 مائده می گويد: »من دوس��ت دارم زندگی ک��ردن را ياد 

بگیرم. اين موضوع برای من تازگی دارد.«
 مبینا می گويد: »با اين همه درس و فشار خانواده برای 
درس خواندن، ديگر فرصتی برای يادگیری چیزهای ديگر 

باقی نمی ماند.«
می پرس��م منظورتان از چيزهاي ديگر همان راه و رس��م 

زندگي است؟
گويا برای اولین بار با کسی روبه رو شده اند که اين سؤال عجیب 

را  مي پرسد: »درس مهم تر است يا زندگي؟«
 فكر می کنم از بس به آنها گفته اند: »مهم ترين کار شما در اين 
س��ن درس خواندن است«، مغزشان از شنیدن حرف هاي من 

هنگ کرده  است!
شايد هم فكر می کنند من با درس خواندن مخالفم. عجب فكری!
هیچ کس با کسب دانش مخالف نیست! اما دانش به تنهايی 
کافی نیست.  اگر چه انسان با دانش به جايگاهي می رسد که 
هیچ موجودی به آن نرس��یده است، اما به نظر من دانش به 

تنهايی برای زندگی ما کافی نیست.
تصور کنید مغزتان پر از اطالعات و علم باشد. تصور کنید، آن 
قدر سواد داريد که آلبرت اينشتین بخواهد استادش باشید، اما 
وقتی کسی به شما پیشنهاد بدی می دهد نتوانید به او بگويید نه! 
دانش شما به چه درد مي خورد؟! بعضی از کسانی که به دام 
مواد مخدر افتاده اند، آدم هاي باهوش و درس خوانی بوده اند که 
نتوانسته اند به پیشنهاد دوست نابابشان »نه«  بگويند. داشتن 
دوس��ت ناباب در زندگی دلیل بر اين اس��ت که آن شخص 

زندگی و راه آن را بلد نیست.
يكی از موارد مهمی که بايد برای زندگی کردن ياد بگیريم، 

»نه« گفتن است. 
حاال فك��ر کنید، نه گفتن به پیش��نهادهای بد، بخش��ی از 

وقتی 
برای 

زندگی

ــمارۀ قبل، با تعدادی از  دوستان نوجوان آشنا شديد.  در ش
آنها به قدری سرگرم درس خواندن بودند که موضوعی به 

اسم درس زندگی برايشان تازه به نظر می رسيد.
ــياری از مدارس  ــتند.  بس  اين روزها خيلي ها اين طور هس
ــی به نام مهارت های زندگی دارند، اما زندگی چيزی  درس

نيست که تنها بتوان با درس و امتحان ياد گرفت.
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درس های شما باشد. 
ياد می گیريد، حفظ می کنید، امتحانش را می دهید و قبول می شويد.

اما تضمینی هست که بتوانید پس از گرفتن نمرۀ قبولی در آن 
درس، به پیشنهاد نامناسب دوستتان »نه«  بگويید؟

بله تضمینی نیست؛ چون بايد نه گفتن را تمرين کنید.
البته مثال های بسیاری در اين رابطه می توان گفت که بايد در 

زندگی خود ياد بگیريد.
زندگی خوب، با  مهارت های رفتاری مناسب شكل مي گیرد. 
اين گون��ه مهارت های رفتاری معموال در خانواده ها به ش��ما 

آموزش داده می شود.
مثال همۀ پدر و مادرها به فرزندانش��ان می گويند دروغ نگو. 
دروغگو دش��من خداس��ت. دروغ زشت اس��ت و معموال از 

دروغ گويی فرزندانشان ناراحت می شوند.
اما دروغ نگفتن با آگاه بودن از زش��تی دروغ شروع می شود 
ولی تمرين دروغ نگفتن، يا سكوت کردن و  نگفتن حرف های 
راست در شرايط خاص چیزهايی است که بايد ياد بگیريد و 

تمرين کنید تا جايي که اصال نتوانید دروغ بگويید.
شايد به نظر برسد که درس رياضی و فرمول های آن  رابطه ای 
با دروغ گفتن نداشته باشد، اما دارد. دروغ مثل عدد اشتباهی 
اس��ت که می تواند معادلۀ زندگی ما را به ه��م بريزد و ما را 
ي��ك قدم به مردودی در امتحان زندگی نزديك تر کند. حاال 
به جای دروغ، هر رفتار ناشايستی در اين معادله قرار بدهی، 

نتیجه همان شكست در زندگی است.
 گاهی با بد زندگی کردن، می شود ظاهر زندگی را زيبا کرد، اما 

زندگی زيبا به ظاهر آن نیست.
پس رياضی که دانش حس��اب و اعداد است، می تواند به تو 
کمك کند که حساب کنی، چگونه عالوه بر زيبا کردن ظاهر 

زندگی ات، اعماق آن را نیز پر از آرامش و قشنگی کنی.
 فیزيك و علوم تجربی، انش��اء، ادبی��ات و درس های دينی و 

قرآن کمك می کنند به زندگی ات عمق بیشتري بدهی.  
می پرس��ی چگونه؟ برايت خواهم گفت. تا ش��مارۀ بعد صبر 

داشته باش.



عادل اشكبوس

 ُمبین به معنی آشكار و اسم فاعل از فعل 
»يُبیُن« اس��ت. اين ن��ام که در چند دهه 
اخیر رايج ش��ده اس��ت  از اين آيه قرآن 

برگرفته شده است:
»إنّ�ا فَتحنا لك فتحاً مبیناً  به راستی که ما 

برايت فتح آشكاری نموديم.«

لق��ب حضرت فاطم��ه دختر 
امام هفتم، موسی بن جعفر)ع(، 
اس��ت که آرام��گاه او در قم 
زيارتگاه ش��یعیان اس��ت؛ به 

معني دختر بي گناه.

نام مادر عمار بن ياس��ر است بر وزن فَُعیله به معنی دختر 
کوچك واال مقام.  بعضي معتقدند س��میه از ريش��ۀ »َسما- 

يَسمو« است. َسما؛ يعنی باال رفت. 
اما گروهی مي گويند سمیه مؤنث » ُس�َم�ّی« است و ُس�َم�ّی  
نیز کوچك ش��دۀ » اسم « است به اين ترتیب سمیه؛ يعنی 

نام کوچك.

به معني گیاه خوشبوس��ت. در عربي ريحانه 
دارای تاء وحدت است؛ )مانند نجمه، حمزه 
و طلح��ه(  و ح��رف » ر « ب��ه فتحه خوانده 
مي ش��ود، ولی در فارس��ی با میل به کسره 
خوانده می شود. ريحانه از لقب های حضرت 

فاطمه )س( است.

 ب��ه  معنی گوارا  که  معادل » نوش��ین« در 
فارس��ی است. هانیه از ريشۀ هناء به معنای 
گوارايی اس��ت. در برخی فرهنگ های لغت 
هانیه به معنی خدمتكار نیز آمده است، ولی 
ام��روزه الناِدل و الخ��اِدم به معنی خدمتكار 

است و هانیه چنین کاربردی ندارد. 
حانیه به معنی مهربان بر فرزندان است و به  
زني گفته مي شود که پس از مرگ شوهرش 
ازدواج نمي کند تا فرزندانش را پرورش دهد. 
حانیه از لقب های حضرت فاطمه )س( است. 
هرچند اين دو اس��م های عربی ان��د، ولی در 

کشورهای عربی کاربرد ندارند.
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ريبا در ورزشگاه! تصویرگر:   سام سلماسی

ابراهيـم اصـالنی

ببخشید! من فكر 
نمي کردم نیما چنین کاري 

انجام بدهد.

درست است که نیما براي 
ما دردسر درست کرد، اما 
از يك جهت هم بد نشد.

نكتۀ جديدي که توجه ها 
را جلب کرده، ارتباط بین 

انسان و ربات است. 

بچه ها!  نمي خواهید 
دربارۀ ارتباط خودتان 
با ريبا حرف بزنید؟

ريبا کمك زيادي به 
ما کرد، البته گاهي 

تغییردادن عادت ها کار 
سختي بود. 

آممم� .....

ريبا موجودي استثنايي بود و يك شاهكار به حساب 
مي آمد. اگر او نبود، ما و به خصوص من، اين همه 

موفقیت به دست نمي آورديم. من باور نمي کنم که او 
بین ما نیست...

براي همین 
هكش 
کردي؟

  خب بچه ها! ما 
يك سري تغییرات 
نرم افزاري جديد در 

ريبا داده ايم. 
در واقع مي خواهیم 

يك فرصت ديگر به 
شما بدهیم و ريبا را 

بازگردانیم.

البته ما نوع ارتباط 
شما و ريبا را 

بررسي و تحلیل 
مي کنیم.

يعني روي ما 
آزمايش هايي انجام 

مي دهید.
نه! ما نرم افزارهايي طراحي 

کرده ايم تا ريبا بتواند روحیات و 
عاليق انسان ها را تحلیل و درك 

کند و بهتر با شما کنار بیايد.

بنابراين از شما هم 
انتظار همكاري داريم.



ان
آبـ

13
91

6 

يعني دوباره ريبا 
شما مي توانید ريبا را در را هك کنیم؟!

موقعیت هاي گوناگون 
قرار دهید. 

مثاًل او را جاهايي 
ببريد که رفتار 

انسان ها را ببیند و 
تحلیل کند.

استخر هم 
مي توانیم ببريم؟!

ما يك جزوۀ راهنماي 
کوچك آماده کرده ايم. 

اگر آن را بخوانید 
بیشتر متوجه منظور ما 

مي شويد.

مي خواهي قبل از آن که شروع به کار 
کند، بازش کنم، ببینم چه امكاناتي به ريبا 

اضافه کرده اند؟
نیما! گفتند تغییرات 
نرم افزاري داده اند نه 

سخت افزاري.

سالم بچه ها! من ريبا هستم. اسم شما 
چیست؟ چند سالتان است؟ چه چیزهايي 

را دوست داريد؟ چه کاري براي شما 
مي توانم انجام بدهم؟

ولي قیافۀ شما به نظرم 
خیلي آشناست،

به خصوص 
تو! 

من نیما هستم و نیاز به 
خدمات فرادرسي دارم. اين 
هم خواهرم ساراست و نیاز 

به خدمات درسي دارد.
فرا درسي 
يعني چه؟

يعني تفريح، 
استراحت، 
گردش و ...



ان
آبـ

13
91

7 

بچه ها! اين اسباب بازي جديد 
شماست؟ چقدر عجیب و 

خنده دار است؟

آقا بهرام! اين 
ريباست، ربات 

باحالیه!

قیمت اين ها 
چقدر شد؟

روی هم
17800 تومان

اسمت چي بود؟ قابل شما رو نداره
ببین! مي خواهي 
پیش من کار 

کني؟

قربان شما! ارادتمنديم!

نیما! براي اين 
کارها زود نبود؟

بگذار اين بیچاره هم  
کیف کند.

اينها چرا آمده اند اينجا فیلم ببینند؟ مگر 
خانه شان تلويزيون ندارند؟

ريبا! خیلي مانده که ربات ها 
با آدم ها فوتبال بازي کنند. 
سي چهل سال بايد صبر کني!

نیما! گفتم که 
عجله مي کني. گــُــل!!

داره چی 
می خونه؟

عجیبه ...

من هم می خوام
 اين بازی جالب رو انجام بدم

در سينما

در ورزشگاه



پاسخ

پرسش
و

1. ورودي آب
آب از اين لوله با فش��ار 211 کیلوگرم بر 

سانتي متر مربع وارد مي شود.

2. دهانه
اين دهانه از مواد س��ختي همچون ياقوت 
يا الماس ساخته شده است و يك سوراخ 
بس��یار ريز حدود يك میلي متر روي آن 

قرار دارد که فشار آب را باال مي برد.

3. ورودي مواد ساينده
شن و س��نگ ريزه با فش��ار از اين مسیر 
وارد مي ش��وند و با آب مخلوط مي شوند. 
دانه هاي ريز براي برش اجس��ام س��خت 
و دانه هاي درش��ت تر براي برش اجسام 
نرم تر به کار مي روند، به عبارت ديگر هر 
چه اندازۀ دانه ها کوچك تر باش��د، قدرت 

نفوذ آنها افزايش مي يابد.

4. بخش مخلوط کننده
اين بخش که حدود هشت سانتي متر طول 
دارد مثل لوله تفنگ عمل مي کند و موجب 

شتاب گرفتن ذرات مي گردد.

آب چگونه
فوالد را برش 

می دهد؟
 حتم��ًا ديده ايد که ري��زش مداوم 
آب روي س��نگ ها ب��ه مرور  زمان 
آن ه��ا را خ��رد مي کن��د و از بی��ن 
مي ب��رد. ح��اال تصور کنی��د آب با 
فش��ار بسیار زياد و س��رعتي حدود 
سه برابر س��رعت صوت به سطحي 

برخورد کند. چه ش��ود؟!
اين دستگاه »برش واترجت« مي تواند 
مواد س��خت و ن��رم را با دقت بُرش 
دهد. ب��دون آن که هیچ ن��وع مواد 
زائ��د و بخاره��اي زي��ان آور ايج��اد 
کن��د. با اس��تفاده از نوعي پمپ قوي 
فش��ار آب را به ق��دري باال مي برند 
که بتواند عمل بُ��رش را انجام دهد 
براي اي��ن کار، ابتدا يك پمپ روغني 
با قدرت 211 کیلوگرم بر سانتي متر 
مربع ب��ه يك اس��توانه فش��ار وارد 
مي کند و  اين  اس��توانه به نوبۀ خود 
درون يك مخزن آب فش��اري برابر 
4218 کیلوگرم بر س��انتي متر ايجاد 
مي کن��د. دس��تگاه هايي ک��ه ب��ا آب 
خال��ص کار مي کنن��د مي توانند مواد 
نرم را به راحتي بُرش دهند. اما براي 
برش اجس��ام س��خت مانند فوالد و 
سنگ، مواد ساينده اي مانند شن هاي 
بسیار ريز به آب افزوده مي شود تا با 
فش��ار و سرعت باال موجب خوردگي 
و برش س��طوح ش��ود. ام��روز انواع 
پیشرفتۀ اين دستگاه مي تواند اجسام 
را به صورت برنامه ريزي ش��ده سه 
بُعدي برش دهد و س��اخت قطعات 
گوناگون را با اين روش ممكن سازد.

ترجمه: محمدعلي  قرباني

5. خروجي بُرنده
جريان آب با س��رعتي نزدي��ك به 3676 
کیلومتر بر س��اعت، يعني حدود س��ه برابر 
سرعت صوت از اين قسمت خارج مي شود.
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حسين اميني پويا  
عكس: اعظم الريجانی

  » َو قل ربِّ ِزدني علماً« ]طه: 114[
در اي��ن آيه، خداوند ب��ه پیامبر)ص( 
فرمان مي دهد که: »بگو پروردگارا به 

دانش من بیفزا.«
 در اس��الم، طل��ب عل��م هی��چ حد و 
م��رزي ن��دارد. در اين آي��ه مي بینیم 
رس��ول اکرم)ص( که به ايش��ان وحي 
مي شد، فرمان مي يابد از خداوند افزايش 
دانش طلب کند. اين دستور فقط يك 
درخواست خش��ك و خالي نیست که 
بگويیم خدايا علم م��را  زياد کن. بلكه 
بايد بخواهی��م و در راه علم اندوزي گام 
برداري��م. وقت��ي دانس��تني هاي جهان 
بي نهايت اس��ت ما نیز باي��د بي وقفه و 
ه��ر روز در کار آموختن باش��یم، پس 
بعد از پايان رساندن تحصیالت رسمي، 
اگر کالس خاص��ي نمي رويم مي توانیم 
مطالعه کنیم. اما از همین ابتداي نوجواني 
حواسمان باشد که به هر نوشته اي نبايد 

اعتماد کنیم.
درست است که بسیاري از نويسندگان 
صاحب نظرند، اما ام��كان دارد بعضي 
اين گونه نباش��ند. به خصوص حاال که 

خیل��ي از کتاب ها ترجمه هس��تند 
را  آنه��ا  اصل��ي  نويس��ندگان  و 
نمي شناس��یم.  بیش��تر کتاب ه��ا 
براس��اس آگاهي ها و آزمون هاي 
تجربۀ ش��دۀ نويس��نده نوش��ته 
شده اند. اما هستند کتاب هايي که  
فقط براساس حدسیات نويسنده، 
شكل گرفته اند. شايد نويسنده اي 

کت��اب را براس��اس باوره��اي غلط و 
تصورات واهي خود نوش��ته باشد. پس 

بايد گزيده و انتخاب شده بخوانیم.
 در روزگار کنوني وقتي برخي کاالهاي 
مصرف��ي و موادغذايي که ه��زار جور 
دانش و فناوري و اس��تاندارد و نظارت 
همراه خود دارند تقلبي و غیر بهداشتي 
از آب در مي آين��د، کااليي چون کتاب 
که مي توان گفت چندان نظارت دقیق 
و خاصي در مورد درس��تي يا نادرستي 
مطالب آن اعمال نمي شود، آيا نمي تواند 
تقلبي باشد؟ پس ما که فرصت زيادي 
نداريم تا همه چیز را بخوانیم بايد سعي 
کنی��م خوب ترين ها را بخوانیم. با اينكه 
مي دانیم انسانیت انسان در گرو حرکت 
در راه بي پايان علم و دانش است،  بايد 
بدانیم اتكاي صرف به دانسته هايمان نیز 
درست نیست. حقايق هستي فقط همان 
چیزهايي نیست که ما فهمیده ايم، خدا 
عالم به غیب است. فراموش نكنیم که 
ما به افقي باالتر از تجربه؛ يعني به وحي 

نیاز داريم.
نكت��ۀ مهم ديگر اينكه: وقتي از خدا 
مي خواهیم بر علم ما بیفزايد، علمي 
بخواهیم ک��ه در جهت خودش 
باشد. پیامبر)ص( فرموده است: 
»اگر روزي بر من بگذرد و در 
آن روز دانش��ي نیاموزم که 
مرا به خداوند نزديك کند 
طلوع آفت��اب آن روز بر 

من مبارك مباد.«
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يعن��ي بدکاري مي کنم وقتي مي بینم پ��وِل توي جیبم زيادي 
است، يك راست مي برم مي اندازم توي اولین صندوق صدقاتي 

که سر راهم هست؟ نه، واقعاً بدکاري مي کنم؟!
رودربايس��تي نكنید. اگر واقعاً اين کار، کار بدي است به من 

بگويید تا ديگر آن را انجام ندهم!
 انگار به اين کار عادت کرده ام. نمي توانم ترکش کنم. دست خودم 
نیست. اين کار را از معلم کالس اولمان، آقاي صادقي ياد گرفتم. او 
بود که به من گفت: »هر وقت پولي به دس��ت آوردي که الزمش 
نداش��تي و احساس کردي اگر از خیرش بگذري ضرري نمي کني، 
آن را بینداز توي صندوق صدقات تا برس��د به دس��ت کسي که 
کارش لنگ است، در عوض، خدا هم در جاي ضروري، صدها برابِر 

آن را به شكل هاي مختلف پس مي دهد.«
از همان موقع، همیش��ه اين حرف او را گوش کرده ام و از 
کاِر خودم هم راضي بوده ام. هیچ کس هم تا به حال_ غیر 
از اين آخرين مورد که مي خواهم ماجرايش را برايتان شرح 
دهم _ يقه ام را نچس��بیده که چرا پولت را داخل صندوق 

صدقات مي اندازي.
برعكس، هر کسي اين کارم را ديده، دستي به سرم کشیده و 

تشويقم کرده و گفته خدا پدرت را بیامرزد.

پدر من آدم زحمت کش��ي است. صبح ها با وانت شهرداري 
چند تا محله را بازرس��ي مي کند تا ببیند رفتگرها کارشان را 

درست انجام داده اند يا نه.
برويم سِر اصل ماجرا خودتان قضاوت کنید تقصیر دارم يا نه!
چند روز قبل، با دو تا از بچه ها داش��تیم از مدرسه به طرف 
خانه مي آمديم. بچه هاي ديگر از س��رو کول هم باال مي رفتند 
و سر به سِر هم مي گذاشتند و گاهي با هم بگو مگو و دعوا هم 
کردن��د، اما من با دو تا از بچه هاي مح��ل آرام راه مي رفتیم 
و کاري به کس��ي نداشتیم. فاصلۀ مدرسه تا خانه، حدود نیم 
س��اعتی راه بود. هر روز پیاده مي آمدي��م و مي رفتیم و هیچ 
سختي اي برايمان نداش��ت، چون با هم صحبت مي کرديم و 
گاه��ي درس هايمان را ه��م در همین فاصله مرور مي کرديم 
و چیزهايي از همديگر مي پرسیديم و متوجه طول مسافت و 

سختِي راه نمي شديم.
آن روز چیزي نمي خوانديم و حرفي نمي زديم. فقط راه مي رفتیم 

تا زودتر به خانه 

قول مردانه
تصويرگر: مجيد صالحیمحمد باقر رضايی
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برسیم. همگي گرسنه و خسته بوديم. درس هاي آن روزمان 
سخت بود و کم آورده بوديم. دلمان مي خواست هر چه زودتر 
به خانه برس��یم و شكمي از عزا در بیاوريم. البته اگر در خانه 
چیزي موجود بود، و گرنه بايد بر مي گشتیم و دم نانوايي توي 
صِف دوتايي ها مي ايستاديم و ناِن گرمي مي گرفتیم و همان جا 
مي لنبانديم. هر سه دوست، همین وضعیت را داشتیم و گاهي 
ي��ك نان مي گرفتیم و س��ه تايي مي خوردي��م. هر وقت يكي 
نمي آمد، مي فهمیديم توي خانه ش��ان چیزي بوده و او را سیر 

کرده است.
آن روز تند راه مي رفتیم و من طبق معموِل مواقع تند راه رفتن، 
ب��ه زمیِن جلوي پايم خیره بودم. ناگه��ان روي خاك ها، يك 
پول پنجاه هزارتوماني ديدم. از همین  هايي که به آن مي گويند 
چك پول. س��ريع آن را برداش��تم و نگاهش کردم. بچه هاي 
ديگر مثل وحشي هاي آمازون افتادند رويم و خواستند آن را 
بگیرند، اما من آن را توي مشتم مچاله کرده بودم و نگذاشتم 
از چنگم درش بیاورند. آنها ول کن نبودند و خواهش کردند 
الاقل نشانشان بدهم، ولي چون مي دانستم اگر پول دستشان 
بیفتد، ديگر صاحب آن نیس��تم، مقاومت کردم و نگذاش��تم 
دستشان به آن برسد. براي همین، ناخودآگاه دويدم به طرف 

مدرس��ه و راهي که نصفش را 
آمده بوديم، دوباره برگشتم. 

بچه ها هم تا نیمه هاي 
دويدند،  دنبالم  راه 
اما چون نتوانستند 
برس��ند،  به م��ن 
پش��یمان شدند و 
برگشتند به طرف 

خانه هايشان.
مدرس��ه   دم  ت��ا 

دويدم. تا به صندوق 
صدقاِت آنجا برس��م، سر 

تا پايم خیس عرق ش��ده بود. 
لنگان لنگان به صندوق رسیدم، 

چك پول را داخ��ل آن انداختم 
و همان جا کنار صندوق نشس��تم تا کمي 

استراحت کنم. آن قدر خسته بودم که همان جا 
خوابم برد.

وقتي بیدار ش��دم، هوا کمي تاريك شده بود. 
بلند شدم و به طرف خانه مان دويدم. نفهمیدم 
چطور رسیدم، از همان دور عده اي زن و بچه 
را دي��دم که دم دِر خانه مان جمع ش��ده اند. 

آهسته رفتم جلو.
تا من را ديدن��د، دويدند به طرفم و مچم را 

باز کردند. وقتي ديدند چیزي توي دس��تم نیست، جیب ها و 
کیفم را گشتند و باز چیزي پیدا نكردند. يكي از دوستانم گفت: 

»حقش است کتك بخورد تا بگويد پول را چه کار کرده!«
گفتم: »خیلي نامردي!«

گف��ت: »نام��رد تويي يا من ک��ه پول مردم را تنه��ا تنها باال 
مي کشي!« تا خواستم يقه اش را به خاطر اين تهمت بچسبم، 
زن ها ريختند روي سرم. مادرم سريع خودش را رساند و مثل 

پلنگ مرا از چنگشان نجات داد.
يكي از زن ها جیغ کشید و گفت: »من پولم را مي خواهم. اين 

بچه ها ديده اند که پسِر تو پول را پیدا کرده.«
مادرم پرسید: »تو پول پیدا کرده اي؟«

گفتم: »آره.«
_ کجاست؟

_ انداختم توي صندوق.
همان زن داد زد: »صندوق؟«

گفتم: »بله. صندوق.«
_ کدام صندوق؟

_ صندوق صدقات.
_ کدام صندوق صدقات؟

_ صندوق دِم مدرسه.
زن زد توي سرش و گفت: »حاال چه خاکي 
به س��رم بريزم. جواب شوهرم را چه 

بدهم؟«
مادرم س��رش داد زد: »چش��مت کور 

مي خواستي مواظب پولت باشي.«
آن زن پري��د به طرف مادرم و داد 
زد: »آخه زِن حسابي، مگر خودت 
تا ب��ه حال پول گم نكرده اي که به 
من مي گويي مواظب باش��م. خب 
اتفاق اس��ت ديگر. حاال جواب شوهرم 

را چه بدهم؟«
يك نفر داد زد: »از کجا معلوم اين بچه راست 
مي گوي��د. ش��ايد پول را قايم ک��رده يا خرج 

کرده.«
دوباره زن ها ريختند روي سرم و همۀ سوراخ سنبه هاي 
لباس��م را گشتند. مادرم کناِر ايس��تاده بود و نگاهم مي کرد. 
مي دانستم منتظر است يكي از زن ها به من دست درازي کند 

تا مثل پلنگ يورش ببرد و لت و پارش کند.
باالخره زن ها دست از من برداشتند و کنار کشیدند، اما آن زن 

هم چنان گريه مي کرد و مي زد توي سرش.
گوشه اي نشستم و رفتم توي فكر. پدرم هنوز نیامده بود. آن 
زن هم نشس��ته بود دم خانه مان تا پدرم بیايد و تكلیف او را 
روشن کند. کمي که نشستم، شوهر زن هم رسید، وقتي ماجرا 
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را به او گفتند، آمد طرفم و گفت: »پول را چه کار کرده اي؟«

گفتم: »انداختم توي صندوق«
_ کدام صندوق؟

_ صدقات.
_ مي دانم. منظورم اين است که کدام صندوق صدقات؟«

_ همان که دم مدرسۀ خودمان هست.
_پول چه جوري بود؟

_ پول نبود.
_ چرا دروغ مي گويي. پس چي بود؟

_ چك پول بود.
مردم دورمان جمع بودند و با چشم هاي وق زده نگاهمان مي کردند.

مرد گفت: »آهان! داري مرا مسخره مي کني. پول، پول است 
ديگر، مگر فرقي دارد؟«
گفتم: »بله، فرق دارد.«

مرد با عصبانیت گفت: »خودت را مسخره کن بچه. مزه هم 
نريز، حاال ما با تو چه کار کنیم؟«

گفتم: »نمي دانم. ولي به خدا راست مي گويم.«
مرد گفت: »پدرت چه کاره است؟«

_ رئیس خدمات.
_ کي  مي آيد؟

_ نزديك است بیايد.
مادرم و زن هاي ديگر ايس��تاده بودن��د و به حرف هاي ما 

گوش مي کردند.
_ براي چي پول را انداختي توي صندوق؟

اين را که پرسید، دستش را آورد تا گوشم را بگیرد، خودم را 
کنار کشیدم و اخم کردم.

دوباره پرس��ید: »گفتم ب��راي چي پ��ول را انداختي توي 
صندوق صدقات؟«

تند گفتم: »ثواب.«
مادرم آمد جلو و گفت: »اين بچه عادت دارد پول خودش را 

هم مي اندازد توي صندوق صدقات.«
مرد گفت: »پول خودش اش��كالي ندارد. اما پول مردم را که 

نبايد بیندازد آنجا. «
مادرم گفت: »از کجا مي دانست.«

_ چي را از کجا مي دانست؟
_ اين را که صاحبش پیدا مي شود.

_ اين که نش��د حرف. باالخره هر کس پولي پیدا مي کند، 
يكي دو روزي آن را نگه مي دارد تا صاحبش پیدا شود. 
اگر پیدا نشد آن وقت مي دهد مسجدي جايي تا مدتي 
نگه دارند شايد صاحبش پیدا شد. اگر صاحبش بعد 
از مدتي پیدا نشد، مي تواند صرف امور 

خیريه شود.
يكي از خانم هاي محله که با مادرم 

دوس��ت بود گف��ت: »خب االن هم صرف امورخیريه ش��ده 
حاج آقا. شما به بزرگِي خودتان کوتاه بیايید.«

مرد گفت: »اين چه حرفي است مي زنید مادرجان. با پول مردم 
که نمي شود کار خیر انجام داد!«

زن گفت: »خدا پ��درت را بیامرزد. منتها اين بچه اين چیزها 
س��رش نمي شود. حاال اين بار نمي دانس��ته. از دفعۀ بعد ديگر 

همین فرمايش شما را عمل مي کند.«
مرد گفت: »حاال من از کجا بدانم راست مي گويد و پول را واقعًا 

توي صندوق صدقات انداخته.«
ديگر طاقت نیاوردم و تند گفتم: »به خدا انداختیم آقا. چشممان 

کور شود اگر دروغ بگويم.«
مرد خنده اش گرفته بود، بعد فهمیدم از حرصش است که مي خندد.

يك نفر گفت: »اگر برويد کمیتۀ امداد، مي آيند در مي آورند 
و پس مي دهند.«

مرد گفت: »اي آقا، کجاي کاريد؟ براي اين کار حداقل يك ماه 
بايد دوندگي کني تا ثابت شود. از اين گذشته کي دلش مي آيد 

پولي را که تقدير حواله کرده براي مستضعفان پس بگیريد.«
همان دوست مادرم گفت: »خدا پدر آدِم فهمیده را بیامرزد. 

پس ديگر حرف حسابت چیست؟«
مرد داشت مي گفت: »هیچي، من مانده ام ...«

که ناگهان پدرم از راه رسید. يكي از همسايه ها ماجرا را گفت. 
پدرم نگاهي به من انداخت، بعد رو به آن مرد گفت: »شما هر 
امري بفرمايید من حاضرم انجام دهم. اين بچه گناهي نكرده 

هیچ، ثواب هم کرده.«
مرد گفت: »من اگر از اين ماجرا بگذرم، اين بچه فكر مي کند 

حق به جانب اوست.«
پدرم گفت: »نه، چنین فكري نمي کند. حاال هم اشتباه کرده و 

ديگر از اين کارها نمي کند.«
مرد رو به من گفت: »قول مي دهي ديگر از اين کارها نكني؟«

نمي دانستم چه قولي بايد بدهم. من که نمي توانستم قول بدهم 
ديگر توي صندوق صدقات پول نمي اندازم.

گفتم: »چه قولي؟«
_ اينكه ديگر از اين کارها نكني.

پرسیدم: »از کدام کارها؟«
_ همی��ن که پول مردم را بیندازي ت��وي صندوق صدقات و 

چیزي که مال خودت نیست ثواب کني!
گفتم: »چش��م قول مي دهم ديگر پول مردم را توي صندوق 

صدقات نیندازم.«
مرد با زن و همراهانش راه افتادند که بروند.

طاق��ت نیاوردم. گفتم: »قول مردانه مي دهم از دفعۀ بعد پول 
خودم را توي صندوق صدقات بیندازم.«

به طرف خانه .مرد برگشت و تند نگاهم کرد. پدرم دستم را گرفت و کشاند 



تصويرگر: مريم طباطبايیزير نظِر بابك نيك طلب

جادوي جغرافي

باز هم امروز با جادو
مي برد جغرافیا من را

مي گذارد روي يك قله
دورها در آن سِر دنیا

مثل پَر آرام مي افتم
روي خِط استواي سبز
مي دوم شاد و رها روِي

جنگل بي انتهاي سبز

مي روم با قايقي کوچك
روي رود مهربان نیل

مي روم هندوستان، آنجا
مي نشینم روي پشت فیل

مي خورد زنگ و جهانگردي
هست ديگر باز هم کافي

چیزهاي تازه اي ديدم
باز با جادوي جغرافي

منيره هاشمي

ما همه فهميده ايم

باز هم از گرد راه
هشتم آبان رسید
در دل پايیز سرد 

باز بهاران رسید

باز هوا تازه شد
از نفس پاك او

الله ز هر سو دمید
از تن صد چاك او

با همۀ کودکیش
دل به خدا داده بود
ُخرد شدن زير تانك

در نظرش ساده بود

اين همه ايثار را
چون که از او ديده ايم

گر برسد روز جنگ
ما همه فهمیده ايم

افشين اعال

عاقبت، درخت ها ...

سال هاي پیش
آن زمان که تا فراز بام خانه ها فقط

چند پله راه بود
در پیاده رو درخت ها بزرگ مي شدند

صبح ها
تا که باز مي شدند چشم هاي ما

میهماِن بازي درخت و آفتاب مي شديم
هر بهار 

مي شد از کنار پنجره
قد کشیدن درخت هاي کوچه را نگاه کرد

اين زمان ولي
سر به آسمان کشیده اند

مثل اينكه پرده اي بزرگ را
روبه روي کوچه و درخت هايمان کشیده اند

خانه هاي آهنین چه زود رشد کرده اند
در عوض درخت ها
تند وتند آب مي روند

زير دست و پاي خانه ها
عاقبت درخت ها به خواب مي روند

بيوك ملكي
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نگاه کن! ... چه جمعیتی! چه ازدحامی، چه مراسم باشكوهی! تا 
حاال چنین جمعیتی را يكجا نديده بودم. من سال هاست که اين 

جا هستم؛ در دامن صحرا ، میان راه مكه و مدينه.
مرا که می شناس��ید ؛ يك برکه ام؛ اما ن��ه يك برکۀ معمولی، 
برک��ه ی معروف: »غدير خم«. قطره ه��ای آب باران از کوه و 
دشت جاری و در من جمع می شود تا مسافران خستۀ بیابان 
با نوشیدن آن از تشنگی رهايی يابند. اطراف من چند درخت 
کهن س��ال وجود دارد که محل اس��تراحت کاروانیان است. 

مسافران خانۀ خدا همیشه از کنار من عبور می کنند.
اما امروز حس ديگری دارم، انگار اتفاق عجیبی در راه اس��ت. 
هزاران نفر از زيارت خانۀ  خدا بازگش��ته و به سوی شهرهای 
خود می روند. در می��ان کاروانیان مردی حرکت می کند که 
چهره اش همچون ماه شب چهارده می درخشد. او محمد)ص( 

آخرين پیامبر و عزيزترين بندۀ خداست. 
لحظه ها می گذرد. پیامبر ناگهان دستور می دهد، همه از حرکت 
باز ايس��تند و بازماندگان از راه برس��ند. کاروان ها يكی يكی 
می آيند و در کنار من بار می اندازند. ظهر اس��ت و آفتاب به 
شدت می تابد. زمین داِغ داغ است آن چنان که مردم گوشه ای 

ازلباس خود را برسرو مقداری از آن را زير پا می افكنند. 
    کمی بعد ده ها هزار نفر جمع می شوند و نماز ظهر را با پیامبر 
می خوانند. پس از نماز منبری از جهازشتران ساخته می شود. 
رسول خدا در کنار من بر منبر می ايستد. سكوتی عجیب همه 
جا را فرا می گیرد. مسلمانان پیامبر را همچون نگین انگشتری 
در میان گرفته و منتظر ش��نیدن س��خنان او هستند. من نیز 
ب��ه دقت حرکات و رفتارش را نظاره می کنم. يامبر خطبه ای 
طوالنی را شروع می کند ودر انتهای سخنانش با صدايی بلند 
خطاب به مردم می فرمايد: »آيا گواهی می دهید که معبودی 

جز خدای يگانه نیست و محمد بنده و فرستادۀ اوست؟«
همه يك صدا می گويند: »آری گواهی می دهیم.«

سپس پیامبر می فرمايد: »من به زودی از میان شما خواهم رفت 
اما دو چیز گران بها و ارزشمند را در میان شما می گذارم.«

مردی از میان جمعیت فرياد می زند و می پرس��د: »ای رسول 
خدا، اين چیز دو گران بها چیستند؟«   

  پیامبر می گويد: »يكی کتاب خدا قرآن است و ديگری عترت 
و اهل بیت من. خداوند به من خبر داده است که اين دو يادگار 

عزيز هرگز از هم جدا نمی شوند.«

پیامبر آنگاه علی )ع( را نزد خود می خواند. علی از میان جمعیت 
برمی خیزد و نزد پیامبر می رود. گويا ماه و خورش��ید کنار هم 
ايس��تاده اند. پیامبر دست علی را می گیرد و بلند می کند و در 
حالی که او را به مردم نشان می دهد، با صدايی بلند می گويد: 
»هر کس ک��ه من رهبر و موالی او هس��تم، علی نیز رهبر و 

موالی اوست.« 
سپس رو به آسمان می کند و می گويد: »خدايا با دوستان علی 

دوست باش و با دشمنان او دشمنی کن.« 
پیامبر پس از معرفی علی به عنوان جانشین خود می فرمايد: 
»ای مردم! هم اکنون فرشتۀ وحی نازل شد و اين آيه را برای 
من آورد:»امروزدين شما را کامل و نعمتم را بر شما تمام کردم 

و دين اسالم را برايتان برگزيدم.« ]مائده:3[
پیامبر خدا از منبر پايین می آيد. صدای تكبیر مس��لمانان در 
اطراف من و در میان دشت می پیچد و آسمان را پر می کند. 
مس��لمانان گروه گروه می آيند و با ش��ورو اشتیاق به علی)ع( 
تبريك می گويند و با او بیعت می کنند. همه خوش��حالند. من 
نیزازش��ادی در پوس��ت خود نمی گنجم. چون شاهد بهترين 
رويداد جه��ان بوده ام. حاال ديگر همۀ مس��لمانان جهان مرا 
می شناس��ند و يكی از مهم ترين عیدهايشان به نام من است. 

به نام »غدير خم«.

شنيدنی های غدير خم
1. در غديرخم پیامبر)ص( جملۀ»کس��ی که من موالی اويم، 

علی موالی اوست.« را سه بار تكرار کرد. 
2. راوي��ان، جمعیت حاض��ر در غدير خم را 120000 نفر 

ذکر کرده اند. 
3. واقع��ۀ غدير خم در تاريخ هجدهم ذی حجۀ س��ال دهم 

هجری رخ داده است.
4. مراسم بیعت مسلمانان با علی )ع( سه روز طول کشید.

5. آيات 3 و67 از سورۀ مائده در ارتباط با اين رويداد بزرگ 
است که هر دو در روز عید غدير نازل شده اند.

6. کامل ترين کتاب در زمینۀ واقعۀ غديرخم کتاب بیس��ت 
جلدی »الغدير« نوشتۀ دانشمند بزرگ عالمۀ امینی است. 

رویداد بزرگ
تصویرگر:  وحید خاتمیناصر طاهرنيا



در کالم معصومين 
پیامبر اکرم)ص(: عید غدير از برترين عیدهای امت من است. 
چون در اين روز پربرکت بود که خداوند به من فرمان داد تا 

برادرم علی را به رهبری امت خويش برگزينم.
امام علی)ع(: غدير روز آشكار شدن حقیقت و روز کمال 

دين است. 
امام باقر)ع(: علی ،علیه السالم، جانشین پیامبر در میان امت 

است و تمام مقام و مراتب آن حضرت جز نبوت را دارد.
ام��ام صادق)ع(: در روز غدير رضايت خداوند نهفته اس��ت. 

غدير روزشادابی و روز عید و جشن است.
امام رضا)ع(: روزغدي��ر برترين عید خداوند و روز اندوه 

شیطان است.

شكوه غدير در شعر پارسی 
ناصر خسرو:

با خرد باش، يك دل و همسر/ چون نبی با علی به روز غدير
فردوسی:

اگر چشم داری به ديگر سرای/  به نزد نبی و وصی گیر جای
بر اين زادم و هم بر اين بگذرم/  يقین دان که خاك پی حیدرم

سعدی:
جوانمرد اگر راست خواهی ولی است/ کرم پیشۀ شاه مردان علی است.
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Jokes to Think

B
ody

“I w
as born in C

alifornia.” 
“W

hich part?” 
“A

ll of m
e.”

M
y Soup

C
ustom

er: E
xcuse m

e, but I saw
 

your thum
b in m

y soup w
hen you 

w
ere carrying it. 

W
aitress: O

h, that’s okay. The 
soup isn’t hot.

W
rong N

um
ber

A teenage girl had been talking on 
the phone for about half an hour, 
and then she hung up. 
“W

ow
!,” said her father, “That w

as 
short. You usually talk for tw

o 
hours. W

hat happened?” 
“W

rong num
ber,” replied the girl.

Q
uote to Translate

To find a friend one m
ust close one 

eye; To keep him
, tw

o.

Illustrator: S
am
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محمد عزيزی پور
تصويرگر: سام سلماسی
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سردار 
بدر

آقايون بجنبید! تا آفتاب باال 
آهاي اصغر! اگه نمي خواهي نیامده کار را تمام کنیم.

زير آفتاب کباب بشي تكون 
بخور.

سالم اوستا! خداقوت. من کارگر 
جديد هستم از شهرداري فرستادند 

گفتند بیام با شما کار کنم.

مي بینم که تازه واردي ببین جوان، 
آسفالت کاري خیلي سخته. کوفته 
مي شي، قیر سوز مي شي، کمر درد 

مي گیري... فردا نگي  نگفتي ها! خوب 
اول دم پايي بپوش، بعد هم يكي 

فرغون ها را بردار برو آسفالت بیار 
ببینم چقدر مردي؟!

برادر، ماشااهلل چقدر آب 
مي خوري! اين بنده هاي خدا 
خسته شدند از بس جور 

شما را کشیدند!
تو چه کارۀ مملكتي 

داداش! سرت به کار 
خودت باشه. الزم نكرده 

به من درس بدي!

حرف بدي که نزدم. مي گم 
خدا رو خوش نمي ياد.

خوشم نمي ياد کسي توي کارم 
فضولي کنه، حالیته؟! مگه چقدر 
حقوق مي گیرم که هي جون بكنم.

ببخشید اوستا شما  روزي پنجاه تومان!
چقدر حقوق مي گیريد؟

سر به سرش نذار ايشون يه مقدار تنبل 
تشريف دارن. اما از هیچي بهتره.

چي شده اصغر باز 
معرکه گرفتي!

کارگر جدید
لحظه هايي با سردار شهيد مهدي باکري 

قسمت دوم
حبيب يوسف زاده

تصويرگر: ميثم برزا
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احسنت جوان، پولي 
که مي گیري حاللت 
باشه. فكر نمي کردم 

طاقت بیاري

چي شده آقاي نوري؟

درست مي بینم آقاي 
حیدري؟ چقدر شبیه 

مهندس باکريه!
خودشه آقاي نوري، 
کارمون ساخته است!

براي سالمتي آقاي 
شهردار صلوات!

يااهلل بريد سرکاراتون

بگید ببینم حقوق اينها 
روزي چقدره؟

چطور دلتان مي آيد از حقوق اين 
بنده خداها بزنید، خودتان کم 

حقوق مي گیريد؟

چشم آقاي شهردار، ديگه بار آخرتان باشد! اگر تكرار شود، اخراجید.
تكرار نمي شه!

شرمنده ام آقاي 
شهردار حاللم کن.

خاك زير پاتیم آقاي 
شهردار، ببخشید نشناختیم، 

جسارت شد!



دوستی 
در حیوانات

مليكا قليچ پور

تا به حال به پاها و گردن بلند 
زرافه دقت کرده ايد؟ به کمك 
آنها می تواند به راحتی برگ های 
ــاخه درختان را بخورد.  روی ش
ــه دم ميمون بيندازيد،  نگاهی ب
بلندی و انعطاف پذيری آن برای 
آويزان شدن از درختان و پريدن 
از شاخه ای به شاخه ديگر بسيار 
مناسب است. جانوران با توجه 
ــه در آن زندگی  به محيطی ک
می کنند، برای به دست آوردن 
ــاير  ــردن و س ــذا، حرکت ک غ
ــان سازگاری های  فعاليت هايش

متفاوتی پيدا کرده اند.

چسبك بدون چسب
چس��بك ماهی برای جابه جا شدن و به 
دس��ت آوردن غذايش سازگاری جالبی 
پیدا کرده است. اين ماهی دو باله پشتی 
دارد، ول��ی  بال��ه پش��تی اول آن تغییر 
شكل يافته و شبیه يك صفحه بادکش 
مانند شده است. به کمك بادکش روی 
سرش به بدن جانوراني مانند کوسه ها، 
س��پرماهی ها، الك پش��ت های دريايی، 

نهنگ ها و دولفین ها می چسبد.
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کوسه چسب 

چس��بك ماهی ها براساس اينكه به بدن 
چه جانوري بچس��بند ان��واع و نام های 
متفاوت��ی دارن��د. چس��بك هايی که به 
وال ها و نهنگ ها می چسبند، وال چسبك 
و آنهايی که به کوس��ه ها می چس��بند، 
کوس��ه چس��بك نام دارن��د. جمعیت 

کوسه چسبك ها بیشتر است. 

 
سواری بگير، جارو بكش

دوستی چس��بك ماهی ها با میزبانشان، 
دوطرف��ه اس��ت. چس��بك ها در ازای 
جا به جايی و به دست آوردن غذا بدون 
صرف انرژی، انگل ها و سلول های مردۀ 
سطح بدن میزبانشان را تمیز می کنند. به 
اين نوع دوستی میان جانوران، هم زيستی 
می گويند. جانوران هم زيست به آرامی 
در کنار هم زندگی و در رفع نیازهايشان 

به يكديگر کمك می کنند.

غذای آماده
از آنجايی که چس��بك ماهی کیسۀ شنا 
)اندامی که کم��ك می کند ماهی عمق 
خود را درون آب تنظی��م کند( ندارد، 
خ��ودش به تنهايی نمی تواند مس��افت 
زيادی شنا کند يا به عمق و سطح آب 
برود، از اين رو با چسبیدن به بدن ساير 
جانوران شناگر مانند کوسه ها، جابه جا 
می ش��ود. چس��بك ها عالوه بر سواری 
گرفتن از کوس��ه ها از بقايای ريز غذاي 
آنها نیز تغذيه می کنند. البته گاهی حین 
حرکت  لحظه ای جدا شده و ماهی های 

کوچك تر را شكار می کنند.
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همكاري شته ها و مورچه ها
شته ها با مكیدن شیرۀ درختان، مادۀ 
ش��یريني ترش��ح مي کنند که براي 
مورچه ها بسیار لذيذ است. در عوض 
مورچه ها از ش��ته هاي نوزاد مراقبت 
مي کنند تا سالم بزرگ شوند و غذاي 

بیشتري تولید کنند.
برخي از مورچه ها تخم هاي ش��ته ها 
را در زمس��تان به النۀ خود مي برند 
و در جاي گرم نگه��داري مي کنند. 
سپس در بهار آنها را روي شاخه هاي 
درختان بر مي گردانند تا به دنیا بیايند 
و خوب��ي مورچه ها را جب��ران کنند! 
برخی شته ها بال دارند و امكان دارد 
به جای ديگری کوچ کنند. مورچه ها 
برای اطمینان بیش��تر، بال هايشان را 
مي کنند تا فكر پرواز به سرشان نزند 

و به خدمت رساني ادامه دهند.

حفار نابينا و شناگر تيزبين 
میگوي حفار و ماهي گوبي در بس��یاري 
از صخره هاي مرجاني مناطق گرمسیر 
مش��اهده مي ش��وند. همان ط��ور که از 
نام اين میگو پیداس��ت، با چنگك هاي 
ق��وي اش بس��تر دريا را حف��ر مي کند. 
چش��م هاي اين میگو بس��یار ضعیف و 
تقريباً نابیناست. در عوض ماهي گوبي با 
چشم هاي تیزبین خود شكارچیان را از 

راه دور تشخیص مي دهد.

هم خانه هاي مهربان
میگوي حفار گودال هايي را براي خود و 
ماهي حفر مي کند. در عوض ماهي گوبي 
نیز با اعالم حضور شكارچیان به میگو 
از او محافظت مي کند. گوبي براي اعالم 
خطر، باله دمي اش را سريع تكان مي دهد 
و میگ��و با آنتن هاي بلندش متوجه آن 
مي ش��ود و هر دو جانور به درون حفره 

پناه مي برند.

دلقك  ماهي و شقايق دريايي
دلق��ك ماهي لعابي ترش��ح مي کند که 
باعث مي شود شقايق دريايي به او صدمه 
نزند. همچنین ش��قايق دريايي حرکات 
دلقك ماهي را از ساير جانوران تشخیص 
مي دهد. ب��ه اين ترتیب دلقك ماهي در 
میان بازوهاي نرم و زهرآگین ش��قايق 
زندگ��ي راحتي مي گذارن��د. در عوض 
ماهي هاي بزرگت��ر را فريب مي دهد و 
به کام شقايق دريايي مي کشاند تا با هم 

بي حساب شوند.
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زهره کریمی

خلی�ج ف�ارس

ديدني ها
2 مسجد جامع 1 و 

اين مس��جد که در زمان قاجاريه س��اخته شده، محل اصلي 
مقاومت 35 روزه بود. محل فرماندهي، هماهنگي ها، آموزش 
رزمندگان، مداواي مجروحین و از همه زيباتر پذيراي پیكرهاي 

پاك شهدا بود. در اصل نماد مقاومت خرمشهر است.

3 پل خرمشهر
به روي رودخانه کارون قرار دارد. در زمان جنگ تخريب، ولي 
بعد از جنگ باسازي شده. در روزهاي مقاومت سد محكمي 

در برابر تجاوز دشمن بود.

4 موزه دفاع مقدس
آثار به جا مانده از دوران دفاع مقدس و خرمشهر آنجا نگهداري 
مي شود. اين موزه در نزديكي کارون و در ساختماني است که  

هنوز آثاري از تیر و ترکش بر ديوار آن باقي مانده است.

خرمشهر
اولین بندر خاورمیانه

در مح��ل اتص��ال رود کارون و اروند، ش��هر بندری 
خرمش��هر قرار دارد.کارون، طوالني ترين رود ايران با 
عبور از وسط شهر، آن را به دوقسمت شرقي و غربي 
تقس��یم می کند.  نام قديم اين سرزمین محمره )شهر 
آب سرخ( بوده، که از دو کلمه ماء)آب( و حمره)سرخ 
رنگ(  تش��كیل شده است؛ کارون در فصول بارندگي 
رسوبات رسي فراواني را با  خود حمل مي کرد و رنگ 
کارون سرخ مي شد. بعدها نخلستان هاي بزرگ اطراف 
شهر باعث تغییر نام آن به خرمشهر شد. خرمشهر به 
علت داشتن ذخاير نفتي و دو رودخانه آب شیرين و 
دسترسي به خلیج فارس از موقعیت ويژه اي برخوردار 
اس��ت و يكی از بزرگ ترين صادرکننده های خرما به 
جهان اس��ت. اين ش��هر بارها مورد هج��وم نیروهاي 
خارجي قرار گرفته اس��ت که آخرين بار سال 1359 
رژيم بعثي عراق به آن حمله کرد؛ اما خرمشهر توانست 
35 روز با تكیه بر همت زنان، مردان و نوجوانان خود 
و به فرماندهي شهید محمد جهان آرا ايستادگي کند. 
به حرمت خون هاي ش��هیدانی که براي حفظ آن به 
زمین ريخته شد نام آن به خونین شهرتغییر کرد. در 
سوم خرداد 1361 طي عملیات بیت المقدس و با رمز 
ياعلي بن ابي طالب،  شهر پس از 575 روز اشغال پس 
گرفته شد و دوباره خرمشهر شد. هر سال حدود 2/5  
میلیون زائر ايرانی و خارجی همراه کاروان هاي راهیان 
نور از اين منطقه بازديد مي کنند. بهترين سوغات اين 
منطقه خرما، ماهي، عبا ،  انواع حصیر و زيلو است که  

از برگ هاي نخل )لیف( درست می شود.

1

3

4

عكس:علي اکبر آغاجاري
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5  يادبود شهدای شلمچه
نزديك تري��ن نقطه مرزي ايران به خاك عراق و اولین محلي 
که دش��من به آنجا حمله کرد، اما در پنج��م دي ماه 1365 
ش��لمچه آزاد شد و به حرمت رشادت هاي رزمندگان اسالم 

بناي يادبودي در اين منطقه احداث شد.

6 ساحل اروند
مكاني تفريحي برا ي بازديدکنندگان .

7 منطقه عملياتي کربالي 4
 هر سال کاروان های راهیان نور از آثار دالوري هاي رزمندگان 

ايرانی در مناطق عملیاتی اطراف خرمشهر بازديد می کنند. 

9 گمرك خرمشهر 8  و 
موجود  خودروهای  انهدام  از  بعد  بعثی  متجاوز  نیروهای   
در گمرك، آنها را به صورت عمودی قرار داده بودند و با 
نیروهای  از فرود  به مواد منفجره، سعی داشتند  اتصالشان 

چترباز ايرانی جلوگیری کنند.  

2

9 8

5

7

6



ــــــــرای من
ز بــــــ

پايي

ـــــار است
ــــــــ

 انــــــ

آلما توکل

عكس: اعظم الريجاني

 پايیز ب��راي من انار اس��ت. پايیز 
براي سارا  مدرس��ه است. پايیز براي 

محمدرضا برگ هاي زرد است.
پايی��ز براي من رفتن گرماس��ت. پايیز 
براي سارا شال و کاله بافتني است. پايیز 
براي محمدرضا باران است. پايیز براي 

همۀ ما ترش و شیرين است.
 پايی��ز لبو دارد. پايیز ش��لغم دارد. 
پايیز بستني زمستاني دارد. پايیز حلیم 
دارد. پايیز پنج شنبه جمعه هاي تعطیل 
دارد. پايی��ز هر چه هس��ت نه نارنجي 
است، نه سبز، نه زرد، نه قهوه اي، پايیز 
براي من قرمِز قرمز است. دست مامان 
را مي گی��رم و مي روي��م خريد. هر چه 

مي خريم قرمز است؛ قرمِز قرمز.
 پايیز که مي آيد ب��اران مي گیرد. 
س��ر مامان شلوغ مي شود، سر من هم 
ش��لوغ مي ش��ود. باد مي آيد، پرده را 

تكان تكان مي دهد.
مي نشینم به نوشتن درس ها و مشق ها. 
مي خزم گوشۀ تخت و مي روم توي رويا 

و لیس لیس لواشك مي خورم.
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ــــــــرای من
ز بــــــ

پايي

ـــــار است
ــــــــ

 انــــــ
بعد هر س��ال اول آبان مام��ان مي آيد، 
دس��تم را مي گی��رد و مي گوي��د برويم 

جشنوارۀ انار1 .
سوار اتوبوس مي شويم  و مي رويم شرق 
تهران. مي رسیم به فرهنگسراي اشراق. 

بعد مامان کیلو کیلو انار مي خرد.
انار نیريز، انار گرمس��ار، انار طالقان، 
انار تفت يزد، انار س��اوه. من تنبلي ام 
مي شود. اما مامان آنها را دان مي کند.
مي گويد ويتامین آ و ث و اي دارد، بخور.
آلزايم��ر  بخ��وري  اگ��ر  مي گوي��د 
نمي گیري. _ بعد م��ن دانه ها را نگاه 

مي کنم _ سرِخ سرخ اند!
 شعرهاي »مصطفي رحماندوست« را 
دوست دارم. يك بار هم توي نمايشگاه 
کتاب ديدمش. جايي گفته بود که توي 
جنگ يك انار رسیده دستش. آنجا، آن 
را باز کرده و شعر  »صد دانه ياقوت« به 

ذهنش رسیده است. 
مامان مي گويد انار ايراني است، ايراني! 

خارجي ها آن را از ما دزديده اند!

 يك مغازه هايي هست که بستني انار 
دارند. آب انار دارند. لواشك دارند. رب 

انار دارند.
يك شامپوهايي هس��ت انار دارند. يك 

دلسترهايي هست که انار دارند انار!!
مامان انارها را به سختي دان مي کند. 
وقت هايي که سفیدند غر مي زنم. بايد 
قرمز باشند، ترش باشند، بايد  نمك 
و گل پر ريخت رويشان و خرچ خرچ 

خوردشان.

 پايیز براي من انار است، اما سارا انار 
دوست ندارد. 

محمدرضا هم بي تفاوت است.
پايیز براي س��ارا لبو هم نیست. قرمز 

هم نیست.

پايیز براي محمدرضا بیشتر خرمالوست.

مي گويم مامان گفته انار ضد سرطان است.
مامان گفته انار آهن دارد.

آنها دور مي ش��وند و من مي خزم کنار 
تختم. دفترچه ام را بر مي دارم و خاطرات 
روزانه مي نويسم. بعد آن را مي تپانم زير 
درزي وسط هاي تخت و باز لیس لیس 

لواشك مي خورم.

 مامان مي گويد بس است. مي گويم 
يك حديث هست که مي گويد:

»هرک��س هنگام خواب ان��ار بخورد تا 
صبح در امان است.2 «

مي گويم: »کاش تهران هم انار داشت.«
مامان مي گويد: »خیلي سال پیش داشته.«
مي گويم: »مامان، کي شب يلدا مي شود؟«

مي گويد: »مي شود.«
مي گويم: »پايیز براي من انار است.«

 پايیز روزهاي غمگی��ن دارد. پايیز 
روزهاي ش��اد دارد. پايیز ديگر بستني 
ندارد. پايیز س��اعت ش��ش صبح بلند 
ش��دن دارد. پايیز چاقاله ب��ادام ندارد. 
پايیز نود روز ان��ار دارد. پايیز براي من 
انار است. زمستان که بیايد. انار که برود. 

زمستان براي من پرتقال است.

ــنوارۀ »انار ياقوت بهشت« پنج سال  1. جش
ــراي  ــۀ اول آبان در فرهنگس ــت که هفت اس
اشراق تهران برگزار مي شود. عالوه بر فروش 
ــات علمي و پزشكي  انار و محصوالتش جلس
ــنواره بر  دربارۀ انار و خواص آن در اين جش

پا مي شود.
2. امام صادق)ع(

خوردن انار بدون خرابكاری
1 ابتدا سر و ته انار را برش بزنید.

2 همان طور که می بینی��د داخل انار 
توس��ط پره های نازکی به شش قسمت 

مساوی تقسیم شده است. 
3 پوست انار را به موازات محل پره ها 
برش س��طحی می دهیم تا به شش قاچ 

مساوی تقسیم شود.
4 حاال ب��ه راحتی می توانی��م دانه ها 
را ج��دا کنیم. بهتر اس��ت اي��ن کار را 
داخ��ل يك ظرف آب انج��ام دهید تا 

لباس ها يتان لك نشود. 



معرفي رشتۀ چهره سازی
عكس: اعظم الريجانیتهمينه حدادي

چشم،چشم 
دو ابــرو
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به جاي مقدمه
ــه ها هستند که به در و  بعضي مدرس
ديوارشان تابلو چسبيده است. بعضي 
مدرسه ها هم هستند که بچه هايشان 
تنبل هستند و به در و ديوارشان تابلو 

نچسبيده است.
ــتۀ  رش ــا  بچه ه اول  ــۀ  مدرس در 
رشته اي  مي خوانند،  ــازي«  »چهره س
که هيچ ربطي به چهره پردازي فيلم و 
سريال ندارد. چهره سازي همان رشتۀ 
نقاشي است، با اين تفاوت که بخش 
ــي  ــته متمرکز بر نقاش اعظم اين رش

»پرتره« است.
ــته اصالً رشته آساني نيست.  اين رش
يادتان نرود که هنر، اکتسابي نيست. 

هست؟ نيست؟ هست ... نيست... .

پارك و جنگل مي برند تا در فضاي 
آزاد نقاشي کنید.

ش��ما طي دو س��ال خیلي چیزها را 
دربارۀ نقاشي ياد مي گیريد و از يك 
جا به بعد فقط چهره و بدن انسان را 

کار مي کنید.
شما مي توانید از روي عكس نقاشي 
کنید، چهرۀ خود را بكش��ید، چهرۀ 
همكالس��ي تان را بكش��ید و بع��د 
آرام آرام چهرۀ ديگ��ر افراد را کار 

خواهید کرد.
براي موفقیت در اين رش��ته بايد 
به ط��ور مداوم تمري��ن کنید. در 
ضم��ن رنگ و اب��زار الزم را هم 

خودتان بايد بخريد.

از نقطه تا چهره
کالس »چهره سازي« همۀ شاگردانش 
را دوس��ت دارد و از اول اول هنر نقاشي 

شروع مي کند؛ از نقطه و خط!
اگر دانش آموز اين رش��ته باشید سالي 
دو سه بار براي بازديد از نمايشگاه هاي 
نقاش��ي مي رويد. گاهي هم ش��ما را به 



وسايلي که نياز داريد
مداد طراحي
کاغذ طراحي
کاغذ گالسه

راپید
گواش

مداد رنگي
پاستل
آبرنگ

رنگ روغن و ...

را  ويژگي ها  اين 
داريد؟

_ استعداد
_ انگیزه

_ شناخت ديگر هنرها
_صبر و حوصله

_ پشتوانۀ خانوادگي

درس هايي که مي خوانيد
مباني هنرهاي تجسمي

طراحي
آشنايي با مكاتب نقاشي

کارگاه هاي رنگ، رنگ در نقاشي، مداد رنگي، پاستل و ...

چيزهايي که ياد مي گيريد
_ طراحي و نقاشي از طبیعت بي جان

_ طراحي چهره
_ طراحي کپي )از آثار هنرمندان بزرگ(

_ نقاش��ي يك اثر به سبك هاي مختلف مثل رئال، 
امپرسیونیسم، کوبیسم و ... 

امتحان پايان ترم شما چه شكلي است؟
ش��ما کارهاي عملي هر درس را )مثل آبرنگ( که 

از اول ترم انجام داده ايد مي چینید. معلم با ديدن 
تم��ام آثارتان و بر آورد آنها به ش��ما نمرۀ 

پايان ترم مي دهد.

ــكر از خانم نامدار و هنرستان وحدت  *با تش
منطقۀ 4 تهران
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سنجاق قفلی

زنگ 
تفریح

خاطرات دفتر 
مشق

کاش هیچ وقت خط نداش��تم. همه فكر می کنند من 
هفت خِط روزگارم، خوش به حال دفتر نقاشی. حداقل 
يك آب و رنگی در طول زندگی اش می بیند. بچه ها 
دوس��تش دارند و با عالقه رويش خط می کشند. اما 
من چی؟ عالوه بر اينكه بچه ها چشم ديدنم را ندارند، 
چنان روی من خط می کشند که انگار می خواهند شخم 
بزنند آخر يكی نیست به اينها بگويد: »ای نادانش آموز 
مال دش��من که نیس��ت، مال خودت است.« از بس 
اين بچ��ه ی کالس اولی نصفه ش��بی با حرص کلمه 
مادر و بابا را روی من حكاکی می کرد که فكر کردم 
کامیون از رويم رد می شود. گفتم: مشق شب نه، مشق 
نصفه شب. به خط آخر نرسیده بود که خوابش برد و 
بعد آب دهانش روی صورت من بدبخت جاری شد. 

چرا کسی به اين بچه نگفته که مرا بايد با پاك کن 
پاك کند نه با کیسه. فكر کنم من اولین دفتر مشقی 
هس��تم که به حمام می روم. احتماال بعد از کیسه 
نوبت لی��ف و صابون و بعد هم يك مش��ت ومال 
درست وحسابی است. آهاي بچه لنگ برايم بیاور. 
زشت است مرا اين طور از حمام بیرون می بری. ما 

پیش خانواده آبرو داريم. 

دارم از س��رما يخ می زنم. آخر يخچال هم 
جای دفتر است؟! من االن بايد داخل کیف 
نرم و گرمم باش��م. امان از دست اين بچه 
کالس اولی. آمد س��ر يخچال، کیك را که 
ديد دس��ت و پايش را گم کرد و مرا اينجا 
جا گذاشت. ش��ده ام همدم ماست و پنیر و 
نوشابه. اين ژله هم که انگار لولو ديده است 
هی می ل��رزد. هر چه می گويم بابا من دفتر 

مشقم باورش نمی شود. 

آقا معلم، عزيز دلم، نكن. اين بچه است نمی فهمد. 
شما چرا؟ خط نزن آقا. مگر مشق بچه ها را اين قدر 
با عصبانیت خط می زنند. حاال بچه است، مشقش را 
درست ننوشته، شما چرا حرصتان را سر من خالی 
می کنید. مگر تقصیر من است؟ حاال نمی شد ما را 
پیش اين دفتر مش��ق بغل دستی کنف نمی کردی 
و ي��ك مهر صدآفري��ن هم به ما م��ی دادی؟ بابا 
صدآفرين نخواستیم، يك آفرين هم بس بود. اصاًل 

تنها می گفتی: »مشق سیاه، دفتر کثیف، واه واه واه.«

تازه امروز فهمیدم من دفتر مشق نیستم، دفتر مشقَّتم.  
والدين من جد اندر جد درخت بوده اند. من کی پرواز 
کردم که اين بار دومم باش��د. چن��د تا از برگه های 

نازنینم امروز به موشك تبديل شدند
حاال از برگه هايم موشك درست کرده هیچ، روی جلدم 
عكس خر چسبانده. می گويم آخر عكس آدم قحط بود 
که عكس خر روی من می چسبانی؟ ديگر جلوی دفتر 

مشق های همسايه نمی توانم سرم را باال بگیرم.

اگ��ر ذره بین را جلوی نور خورش��ید بگیری کاغذ را 
می سوزاند. اين را همه می دانند ديگر نیاز به آزمايش 
نیست، ولی اگر مثل من به خودتان کرم ضدآفتاب 
بمالید، می توانید دماغ آقای آزمايش کننده را بسوزانید. 
يكی نیست بگويدبچه تو را چه به دانش و آزمايش. 

خدا رحم کرد که برگه های من تمام ش��د و راهی 
س��طل زباله ش��دم وگرنه معلوم نبود چه کارهای 
ديگری با من مي کرد. کم کم داش��ت به فین کردن 
و آب بینی می رسید. فقط برای دفتر بعدی اش دلم 
می سوزد. اَه اين چه بويی بود. کی تخم مرغ گنديده 

انداخت توی سطل آشغال؟
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كتاب ما را آدم كرد!

زنگ 
انشا

عبداهلل مقدمي
تصويرگر: ميثم موسوی

هفتۀ پیش خانم معلم گفتند که بنويسیم کتاب و کتاب خواني 
چه نقش��ي در زندگي ما دارند. ما هم هر چه فكر کرديم که 
کتاب چه نقشي در زندگي مان دارد، ديديم که کتاب بیشتر 
در زندگي ما مقش دارد تا نقش! چون مقش هايمان را از روي 
آن مي نويسیم. اما نقش هم دارد؛ يعني بابايمان گفت که بهتر 
اس��ت داشته باش��د. و گفت که اگر گرفتاري بگذارد! آدم ها 
براي اين کتاب مي خوانند که آدم بشوند! ما بچه که بوديم هر 
وقت موقع بازي هفت س��نگ شیشۀ مغازۀ محمود قصاب را 
مي شكستیم، مامانم اينها مي گفتند: الهي زودتر بروي مدرسه تا 
آدم بشوي. و در مدرسه به ما کتاب دادند. دفتر را هم رفتیم 
از سر میدان خريديم! پس هم کتاب ما را آدم کرد، هم دفتر؛ 
چون خانم معلم  ما )خیلي خوب و مهربان هس��تند( هر وقت 

شلوغ کنیم توي دفترش بهمان صفر مي دهد تا آدم بشويم.
ما هر وقت بیكار مي ش��ويم دوس��ت داريم کتاب بخوانیم و 
از اتفاقات ت��وي کتاب ها درس عبرت بگیريم، ولي مامانمان 
مي گوي��د: کتاب خريدن پول دور ريختن اس��ت؛ چون همان 

چیزهايي که توي کتاب ها نوشته اند، در تلويزيون هم مي گويند 
و مامانمان خیلي سريال تلويزيوني دوست دارد، مثل خواهرمان. 
و آنه��ا مي گويند که تلويزيون ب��ا آدم حرف مي زند و مجلۀ 
خان��واده با آدم حرف مي زند و الگ��وي خیاطي با آدم حرف 

مي زند و کتاب با آدم حرف نمي زند!
اما ما کتاب را خیلي دوست داريم و تازه چند بار هم به مامانمان 
گفته ايم که همین فیلم ها را هم از توي کتاب نوشته اند، سروصدا 
نمي کند تا بابا را که خوابیده اس��ت اذيت کند و اخالقش را 
کیشمیشي کند!  براي همین گفته ايم که امسال روز پدر برايش 
کتاب مي خري��م و او هم چپ چپ نگاهمان کرده، طوري که 
انگار جنون گاوي گرفته ايم. اما چه مي ش��ود کرد. ما کتاب را 
دوس��ت داريم. حتي اگر باباي مان در سالمت ما شك کند، 
باز هم ازش پول مي گیريم تا در آينده براي خودمان کس��ي 
بشويم. مهندس، دکتر يا حتي آدم! با تشكر از معلم دلسوز و 

کتاب پرور، اين بود انشاي من.  
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مواد و ابزار الزم:
 پارچ��ه يا گوني به ابع��اد 20×20 يا 

15× 15 سانتي متر
 کاموا براي موها

 پارچه براي لباس
 دکمه براي چشم

 نخ کنفي 6 متر
 الیاف مصنوعي يا پنبه )براي پر کردن 

داخل سر عروسك(
 مقداري پارچه قرمز براي لب عروسك

شيوۀ ساخت
1. يك تكه گوني يا پارچه روش��ن را به 
ابعاد گفته شده برش بزنید )اين قسمت 

سر عروسك است(.
2. داخل آن را با الیاف يا پنبه پر کنید 
و دور تا دور آن را به طرف وسط جمع 
کنید و گ��ردن آن را دوخت بزنید. تا 
مي توانید داخل آن را پر کنید تا س��ر 
عروسك زيباتر و صورت آن صاف تر 
شود. اضافه و گوشه هاي گوني را ببريد.

3. صاف ترين قسمت را انتخاب کنید 
که صورت عروسك شود.

4. دو دکم��ه ج��اي چش��م بدوزي��د. 
مي توانید آنها  را با ماژيك هم بكشید.

5. ابروها را هم مي توانید با نخ مشكي 
گلدوزي کنید يا با ماژيك بكشید.

6. ب��ا پارچه يا نخ قرمز براي س��ر 
عروسك لب بدوزيد. يا يك بالش 
کوچ��ك بدوزي��د و وس��ط آن را 

ک��وك   بزنی��د.
7. براي دست و پاي عروسك چند نخ 
کنفي را به هم ببافید و به قسمت پايین 

سر بدوزيد. )مطابق شكل(
8. از يك پارچه مس��تطیل شكل براي 

لباس عروسك استفاده کنید.
 مطابق شكل روي آن را دوخت بزنید.

 دوخت ها را بكشید تا چین بیفتد.
 دو س��ر مستطیل را بدوزيد تا شكل 

پیراهن شود.
9. پیراهن را به بدن عروسك بدوزيد 
و دو ش��كاف در کناره ه��اي آن ايجاد 

کنید تا دست هاي عروسك را از داخل 
پیراهن بیرون بیاوريد.

10.براي موهاي عروسك از کامواهاي 
مختلف مي توانید استفاده کنید.

 کام��وا را مطابق ش��كل) به صورت 
بیضي( بپیچانید.

 دو طرف آن را قیچي کنید.
 از مرکز آنها را با يك تكه نخ به هم 

گره بزنید و محكم کنید.
 چند تا از اين موها درست کنید و از 
قسمت گره به سر عروسك بدوزيد يا 

بچسبانید.
11. از همین تكه هاي نخ براي س��بیل 

هم مي توانید استفاده کنید.
با اين عروس��ك هاي زيبا نمايش هاي 
عروس��كي اجرا کنید و از بازي با آنها 
لذت ببريد. تصاوير عروسك هايتان را 
براي ما بفرس��تید يا ب��ه آدرس مجله 

ايمیل کنید.
ساخت نمونه ها: ميترا آذرتبار

عروسك هاي ساخته شده با گوني خيلي عزيزند، آنها مي توانند 
در نمايش هاي مختلف استفاده شوند. لطفشان به اين است که 
ما تعيين مي کنيم چه شكلي باشند؛ موهاي روشن داشته باشند 
يا تيره، چشم هايشان دکمه اي باشند يا پارچه اي. لباسشان هم 
مي تواند تكه اي از پارچه لباس خودمان باشد. آنها را مي توان با 

هر چيزي ساخت. مي گوييد نه، امتحانش مجاني است!

عروسك
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وقتی پارچه ها جان می گريند



مواد و ابزار الزم:
 گوني به ابعاد 38× 28 سانتي متر
 مقواي محكم 25× 18 سانتي متر

 ابر نازك 25× 36 سانتي متر
 طناب کنفي 2 متر و 20 سانتي متر

 نخ کنفي حدود 1 متر
 مهره و تزئینات

 چسب مايع
 سوزن کوبلن

شيوۀ ساخت
1. مقواي محكمي را مثل مقواي جعبه 
ش��یريني انتخاب کنید و آن را به ابعاد 

گفته شده برش بزنید.
 2. پشت و روي مقوا را به چسب مايع 
آغشته کنید و ابر نازك را پشت و روي 

آن بچسبانید.
3. ب��ا گوني ي��ك روکش ب��راي قاب 

درست کنید.
4. گوني را با اندازه هاي گفته شده برش بزنید.

5. گوني را دوال کنید. 
6. يك عرض و طول باز گوني را به هم بدوزيد.

قاب عکس
7. کیس��ۀ دوخته ش��ده را پشت و رو 
کنید. ) دوخت ها در داخل کیسه بروند(
8. مقوايي که دور آن را ابر چس��بانده 

بوديد داخل اين کیسه کنید.
9. در کیس��ه را ط��وري بدوزي��د که 
دوخت، پشت قاب عكس بیفتد. هنگام 
دوخت لبه هاي ريشه دار را تو بزنید که 

ديده نشوند. )شكل5(
10. يك طناب کنفي نازك براي آويزان 

کردن قاب در پشت کار بدوزيد.
11. تزئین روي قاب

 طن��اب کنفي را به ط��ول تقريبي 84 
سانتي متر برش بزنید )اندازۀ طناب ها با 
توجه به نازك و ضخیم بودن قطر طناب 
ممكن است تغییر کند. بهتر است دور تا 
دور قاب را اندازه بگیريد و به دور قاب 

بچسبانید. (
 تزئینات دايره اي شكل که هر کدام به 
طول 20- 15 سانتي متر هستند به اين 

صورت درست مي شوند:
ابتدا طناب را لوله کنید، آن را با چسب 
يا دوخت محكم کنید و س��پس ادامۀ 

بپیچانید.  را  آن 
پس از کامل شدن شكل آن 
را در گوش��ه قاب گذاشته و با چسب 

مايع محكم روي قاب بچسبانید.
 براي کادر وسط، طنابي را به طول 54 
سانتي متر برش دهید و با فاصله 4 يا 5 
سانتي متر از لبه، کادري به اندازۀ 11× 
16 س��انتي متر بكشید و طناب را روي 
آن بچسبانید. با تزئینات مختلف حاشیه 

کار را زيبا کنید.
عكس خود را داخل کادر وسط قرار دهید.

عكس ه��اي 15×10 براي اي��ن ابعاد 
مناسب هستند.

)نیازي نیست عكس چس��بانده شود؛ 
زيرا لبه هاي عكس در داخل قاب گیر 
مي کنند و هر وقت خواستید، مي توانید 

آن را عوض کنید.(
تصوير قاب عكس هاي زيبايتان را براي 

ما بفرستید.

ــتند، اما قاب عكسي  همه  قاب عكس ها زيبا هس
که خود آدم درست مي کند چيز ديگري است. 

هميشه از نگاه کردنش لذت مي بري.
امروز قاب عكسي با هم مي سازيم که مي شود مثل 
قاب عكس هاي ديگر هر چند وقت يك بار عكس 

آن را عوض کرد.
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ميز به جای زمين
ــور خود  ــي های زيادی خارج از کش اواخر قرن نوزدهم انگليس
مشغول به کار بودند. آنها به دليل نداشتن امكاناتي چون زمين، 
چند کتاب را به عنوان تور روي يك ميز قرار مي دادند و با راکت 
و توپ تنيس،  مسابقه اي برگزار مي کردند که تفاوت اصلي آن با 

تنيس، استفاده از ميز به جای زمين بود. 
ــكل  ــتعمراتي مثل هند ش به اين ترتيب تنيس روي ميز در مس
گرفت و پس از رسيدن به انگلستان با استقبال مردم روبه رو شد 

و قانونمند گرديد.
نام ها

انگلیس��ي ها ورزش جديد را »تنیس روي چمن مینیاتوري« 
نامیدند. »گوسیما«، »ويف واف« و »پیم پام« از ديگر نام هايي 
است که به اين رشته داده شد تا اينكه سرانجام صداي برخورد 

توپ به میز، نام اين ورزش را تعیین کرد: »پینگ پنگ«.
ميز

طول 2/74متر 
عرض 1/525 متر

ارتفاع 74 متر
رنگ آن در گذشته سبز بود، اّما اکنون رنگ آبي رايج است. 

مهدي زارعي
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توپ نارنجي استفاده مي شود.    32
آغاز مسابقه

زنندۀ اولین سرويس، با قرعه کشي مشخص مي شود؛ داور توپي 
را زير میز پنهان مي کند. هر بازيكني که محل توپ را درست 

حدس زد، بازي را آغاز مي کند.
امتياز دهی

هر ِست پینگ پنگ يازده امتیازي است و بازيكني که زودتر 
به اين امتیاز برسد، برنده مي شود؛ مگر اينكه دو بازيكن )ده � 
ده( برابر شوند. از آن لحظه به بعد بازيكني پیروز خواهد شد 
که دو امتیاز از رقیب پیش بیفتد. مسابقات پینگ پنگ حداقل 
چهار و حداکثر هفت ِست است و در آن بازيكني پیروز اعالم 

مي شود که در چهار ست بر رقیب غلبه کند.
سرويس صحيح

در پینگ پنگ توپ سرويس بايد در زمین زننده فرود آيد و 
آنگاه به زمین حريف برخورد کند. زنندۀ سرويس بايد توپ 
را بدون حرکت در کف دس��ت خود نگه دارد؛ سپس آن را 
حداقل شانزده س��انتي متر به باال پرتاب کند و پس از اينكه 

پايین آمد، به آن ضربه بزند.
انواع رقابت ها

خط س��فیدي به عرض دو سانتي متر میز را دو نیم مي کند. 
جن��س میز بايد طوری باش��د که وقتي يك ت��وپ از ارتفاع 
س��ي سانتي متري روی آن رها می ش��ود، پس از برخورد 23 

سانتي متر باال بیايد.
ارتفاع تور

ارتفاع تور و پايه های کناری آن 15/25 سانتي متر است. 
راکت

حداقل 85 درصد ضخامت تیغۀ راکت بايد از چوب طبیعي 
باش��د. رويۀ راکت از اسفنج يا الستیك باضخامت 2/5 تا 3 

میلي متر به وزن 80 تا 120 گرم پوشانده مي شود.  
توپ

وزن توپ پینگ پن��گ 2/70 گرم و 
قطر آن4 سانتیمتر است. جنس آن 
از سلولوئید و رنگ آن بستگي به رنگ 

میز دارد. برای تشخیص بهتر توپ، روي 
میز سبز از توپ س��فید و روي میز آبي از 
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مسابقات بین المللي پینگ پنگ )المپیك و آسیايي( به صورت 
انفرادي برگزار مي ش��ود، اما در مس��ابقات جهان��ي و قاّره اي 

پینگ پنگ، هفت مسابقه وجود دارد. 
انفرادي مردان

انفرادي زنان
دوبل )دو نفره( مردان

دوبل )دو نفره( زنان
دوبل مختلط )يك مرد و يك زن(

تیمي مردان
تیمي زنان

فرق تنيس و پينگ پنگ
مهم ترين تفاوت آنها در سرويس زدن و رالي است. در تنیس 
ضربۀ سرويس بايد بدون برخورد به زمین خودي وارد زمین 
حريف شود، اّما در پینگ پنگ ضربه بايد ابتدا به میز خودي و 

سپس به میز حريف برخورد کند.
*در تنیس مي توانیم قبل از برخورد توپ حريف به زمین خود، 

به آن ضربه بزنیم، اّما در پینگ پنگ اين امكان وجود ندارد.
نكته هايی برای مبتديان

- از همان ابتدا با راکت مرغوب شروع کنید. اگر شروع کار 
با راکت نامرغوب باش��د و بعد ه��ا آن را عوض کنید. مدت 

زيادی وقت تلف خواهد ش��د تا به راکت 
جديد عادت کنید.

- راکت را سفت نچسبید
- پینگ پنگ نیاز به داشتن کتف، آرنج 
و مچ بسیار قوی دارد. به همین دلیل 
اگر می خواهید ي��ك بازيكن خوب 
شويد، بايد با تمرين فراوان، دارای 

دستانی قدرتمند شويد.
- رد و بدل شدن فراوان توپ بین 
پینگ پنگ  بازان، س��بب طوالنی 
شدن مسابقات پینگ پنگ می شود. 
به همین دلیل بايد با تمريناتی چون 
دوي��دن و طناب زدن م��داوم، توان 

تنفسی خود را باال ببريد.
يك تمرين ايده آل

 پینگ پنگ باز برای پاسخ دادن به ضربات رقیب، نیاز فراوانی 
به تمرکز دارد. بهترين تمرين برای افزايش تمرکز اين است 
که روی چند توپ، اعداد مختلفی نوشته شود و شما در حال 
ب��ازی با حريف خود، عالوه ب��ر زدن ضربات دقیق به توپ، 

اعداد را هم بخوانید.
 

 

تنيس روي ميز ايران
اولین حضور نمايندگان ايران در مسابقات جهاني سال1330 
بود که »امیرحس��ین احتش��ام زاده« قهرمان ش��انزده سالۀ 
مسابقات کشوري در مسابقات جهاني وين )اتريش( شرکت 
کرد. 6 سال بعد،  احتشام زاده تمام بازی های خود در مسابقات 
جهانی را برد و بهترين بازيكن جهان شد. در سال 1337، تیم 
ملّي ايران در بازي هاي آسیايي توکیو مقام سوم آسیا را نصیب 
خود کرد. اعضاي تیم ملّي ايران در اين بازيها عبارت بودند از: 
»امیرحسین احتشام زاده« و »هوشنگ بزرگزاده«، »ادموند بیت 

خدا« و »حمید ُکرلو«. 
در بخش انفرادي آس��یا، بهترين نتیجه متعلق به »هوشنگ 
بزرگزاده« اس��ت. او در بازي ه��اي 1345 بانكوك، به مقام 
سوم آسیا دست يافت. يك سال بعد، فدراسیون پینگ پنگ 
از فدراسیون تنیس جدا شد و مستقل گرديد. در حال حاضر 
بهتري��ن بازيكن ايران، »نوش��اد عالمیان« اس��ت که نمايندۀ 
کشورمان در المپیك لندن بود. اولین دختر ايرانی نیز که جواز 
حضور در المپیك را به دس��ت آورد، »ندا شهسواری«  است 

که در المپیك لندن حضور داشت.
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 ليال جليلي

مليكا
نويسنده: امين توکلي

تصويرگر: مهرداد شاهوردي
ناشر: دانش آموز

)تلفن: 33939233ـ021(
چاپ اول: 1390

قيمت: 100000 ريال
در اي��ن کتاب مصور، داس��تان 
زندگي پرفراز و نش��یب ملیكا، 
دخت��ر قیص��ر روم ش��رقي را 
مي خوانی��م. ملی��كا در روياي��ي 
حض��رت  و  مري��م  حض��رت 
زه��را)س( را مي بین��د که به او 
مژده مي دهند همسر امام حسن 
عس��كري)ع( خواهد شد. پس 
از آن ملیكا مس��لمان مي شود و 
همراه س��پاه روم از قسطنطنیه 
حرکت مي کند و پس از تحمل 
رنج ه��اي فراوان��ي ب��ه س��امرا 
مي رسد و زندگیش با امام حسن 
عسكري)ع( را آغاز مي کند و نام 
نرگس را بر خ��ود برمي گزيند 
و مادر امامي مي ش��ود که همه 

منتظر ظهورش هستیم.

ــام علي  ــا ام ــو ب گفت و گ
عليه السالم

نويسنده: حبيب اهلل ابراهيمي
ناشر: سروياسين 

)تلفن: 66216349ـ021(
چاپ اول: 1391

قيمت:60000 ريال
گاه��ي آرزو مي کنیم، کاش هم عصر 
بزرگان��ي چون امام علي)ع( بوديم و با 
آنها زندگي مي کرديم و مي توانستیم 
با آن ب��زرگان درددل کنیم و از آنها 
راهنمايي بخواهی��م. در اين کتاب، با 
نثري س��اده و صمیمي دربارۀ زندگي، 
دين و آخرت، جواني و پیري، دوستي 
و ... از امام علي)ع( سؤال شده و از زبان 
حضرت با بهره مندي از نهج البالغه به 
آنها پاسخ داده شده است؛ به طور مثال:

»از خداوند چه بخواهیم؟
از گنجینه ه��اي رحم��ت او چیزهايي 
را درخواس��ت کنید که جز او کس��ي 
نمي تواند عطا کند؛ مانند عمر بیشتر، 
تندرستي بدن و گش��ايش در روزي. 
خداوند ک��ه به تو اج��ازۀ دعا کردن 
داده به اين وس��یله کلید گنجینه هاي 
خود را در دس��ت تو گذاش��ته است؛ 
پ��س ه��ر گاه اراده ک��ردي مي تواني 
با دعا  درهاي نعمت  خدا را بگش��ايي 
تا ب��اران رحمت اله��ي بر ت��و ببارد. 

ن/69/31�70«

صد دست لباس

نويسنده: الينور استيس
مترجم: شقايق قندهاري

ناشر: کتاب نيستان
) تلفن: 5ـ 22612443ـ021(

چاپ اول: 1389
قيمت: 25000 ريال

»واندا« ش��خصیت اصلي کتاب، 
دختري اس��ت که ادعا مي کند 
صد دس��ت لب��اس در کمدش 
دارد، در حالي که همیشه با يك 
دس��ت لباس کهنه به مدرس��ه 
مي آيد. او صد نقاشي از لباس هاي 
خیالي اش مي کشد و در مسابقۀ 
مدرس��ه برنده مي شود، اما ديگر 
به مدرسه نمي آيد تا جايزه اش 
را بگیرد؛ چون هم کالسي هايش 
به قدري مس��خره اش کرده اند 
که مجبور ش��ده است به همراه 
خانواده اش ش��هر را ترك کند و 
... . اين کتاب برنده جايزه نیوبري 

شده است.
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باران نقطه چين
انگاری که از اينجا، تا خدا نقطه چینه

بارون میاد دوباره، يه روزه خوب همینه
حتما دوباره ابرا به هم سالم می کنند
پرستو ها اون باال خدا رو ياد می کنند

روی زمین پر شده از مرواريدهای آب
نشانۀ تمیزی، بیرون اومده از خواب

ابرا ديگه کم کمك می خوان از هم جدا شن
نمی دونم که می خوان کجا ها مهمون بشن
بارون ديگه بند اومد، آفتاب دوباره تابید
کاشكی يه روزه ديگه بازم بارون می باريد

رنگین کمون زيبا با خط های رنگارنگ
چشمو نوازش می دن با اين کمون قشنگ

مريم طالبی / تهران

دوست خوبم مريم طالبی از تهران
نام ش��عرت را با اجازه ات گذاشتم باران نقطه چین. باران 
نقطه چین، شعر زيبايی است، پر از تشبیه های زيبا. تشبیه 
يعنی يك چیز را به چیز ديگری شبیه کنی. در شعر تو 
باران به نقطه چین هايی از جايی که تو ايس��تاده ای تا خدا 
شبیه شده است. شعرت در قالب کهن سروده شده و بايد 

وزن و قافیه در آن رعايت شود؛ يعنی وزن عروضی شعر در 
همه مصراع ها يكسان باشد و قافیه ها هم درست باشد، 

که اين قضیه در چند بیت رعايت نشده است. در بیت دوم 
س��الم و ياد قافیه شده اند که درست نیست. در هر دو 
مصراع می کنند به عنوان رديف اس��تفاده شده پس بايد 
کلمات قبلی انتهای يكسانی داشته باشند مانند بیت سوم 
که خواب و آب به خوبی هم قافیه شده اند. بیت چهارم و 
پنجم هم از نظر قافیه مشكل دارند. در اين باره می توانی 
از معلم ادبیاتتان سؤال بپرسی که چگونه دو کلمه قافیه 
می شوند. گذشته از مشكل وزن و قافیه شعرت را دوست 
داشتم. به خوبی توانسته بودی يك روز شاد بارانی را در 

ش��عرت تصوير کنی. منتظر شعرهای خوب ديگرت هستم. 
موفق باشی.

زیرذره بین
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دوستانم پر ز شعر
چشمانشان دريايی است

پر ز امید، پر ز خنده، شاد شاد
در چشم هاشان مثل برگ، سبكبال است خیال

دست هاشان گرم گرم
انگار با آنها اقاقی کاشته اند

در باغ سبزدل، برخاك عشق
مثل آسمان آبی است افكارشان

در افكارشان آينه ها جاری است چو رود
دل هاشان بی انتهاست تا کران آسمان

قلب آنها پر ز عشق، قلب هاشان آفتاب
دوستانم پر ز شعر، مثل چشمه، مثل آب

رامیال نور محمدی/ نجف آباد

در شناسنامه ام عكسم را به اين شكل )؟( ثبت 
کرده اند. اوايل از قیافه ام خیلی خوشم می آمد، 
اما بعد ها که ديدم خیلی باعث دردس��ر برای 
آدم ها می شوم، دوست داشتم که ديگر در دنیا 
وجود نداشته باشم. مثل وقت هايی که با استفاده 
از من افراد دستگیر می شوند و به زندان می افتند 
يا مادر ش��وهری عروس جدي��دش را تحقیر 
می کند. تنها خوشحالی ام افراد تحصیل کرده و 
دانشمندان هس��تند که برای کشف چیزهای 
جديد از من استفاده می کنند. به هر حال وسط 
دوراهی خیر و ش��ر گیر افتاده ام. آرزو می کنم 

خیر من بیشتر از شرم باشد. 
پرهام صالحی/ تهران

ظرف های نشستۀ لك دار
جنبش استكان ها درون سینی

و بخار دهانه سماوری
نور از الی پرده ها می گريزد

و چای سرد روی میز
بازی رفتن و نماندن است

و جای پا
چك
چك

چك
اين صدای ظرف های نشستۀ من است

و جای خالی استكان های بی دلیل
جای تنگ برای ايستادنم

پنجره نیم باز است 
نور زرد

باز می تابد
مهسا سلیمانی/ اصفهان

گلچين
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شمارش معكوس
مادر: »باز هم که پای چشمت 
کبود شده! مگه نگفته بودم هر 
وقت می خواهی دعوا کنی، تا 

بیست بشمار!« 
پسر: »چرا، ولی مادر کسی که 
با او دعوام شد، بهش گفته بود 

تا ده بشمار!« 
حمیدرضا جعفری/ رشت

جا ليوانی
يكي رايانه اش را برد تعمیرگاه 

وگفت: »آقا اين را تعمیر 
مي کني؟«

تعمیرکار پرسید: »چه مشكلي 
داره؟«

گفت: »نمی دانم چرا چند روزه جا 
لیوانیش بیرون نمی آيد!« 
 شبنم منصوری/ بندر انزلی

راننده تاکسی
راننده اي که تازه سمند خريده بود سه تا مسافر 

سوار کرد.
اولی به مقصد رسید و گفت: »نگه دار.«

راننده پرسید سمند داری؟ 
گفت نه. 

راننده: »پس بشین.«
دومی به مقصد رسید، گفت: »نگه دار.«

راننده پرسید سمند داری؟ 
گفت نه.

راننده: »پس بشین.«
سومی گفت من سمند دارم، نگه دار.

راننده گفت: »پس بگو ترمزش کدومه؟؟؟!!! «
 پدرام رفیعی/ سمنان

نمکدان

سؤال فلسفی
به يكی می گويند: »تو 
منی من توام، حاال تو 

کدومی؟« 
می گويد: »اَه. گمم 

کرديد!« 
روشنك طاهری/ اصفهان
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1. چیستان: جامي است در آن آب خوش و آسوده، اندر 
وسطش کشتي قیر اندوده، کشتي بان در آن به رنگ دوده، 

برجاي نشسته و جهان پیموده.

1

مسابقۀ حضور ذهن _ مدت پاسخ گويي 3 دقیقه
پاسخ تمامي سؤال هاي زير با حرف )ق( شروع مي شود.

1. فرزند امام حسن مجتبي)ع(
2. کتاب بوعلي سینا

3. شهري در خراسان رضوي
4. کشوري در کنار درياي خزر

5. محل دفن مولوي شاعر ايراني
6. زادگاه شهید رجايي
7. از میوه هاي درختي

8. واحد شمارش جانوران درنده
9. از مشتقات نفت

10. از سلسله هاي پادشاهي ايران

6

جدول سو دو کو: در هر يك از خانه هاي خالي يكي از عددهاي 
1 تا 6 را بنويسید طوري که در هر 6 مربع مشخص شده با 
خط پر رنگ و در هر کدام از رديف ها و ستون هاي جدول 
همۀ عددهاي 1 تا 6 نوشته شوند و هیچ کدام از عددها هم 

تكرار نشوند.

7

آن چیست که بزرگ تر از خداست، بدتر از شیطان است 
فقرا دارند ثروتمندان نیاز دارند اگر بخوريد مي میريد

5

يك کشتي در کنار ساحل لنگر انداخته و نردباني از ديوار آن 
آويخته اند. پلۀ اول نردبان با آب تماس دارد. فاصلۀ پله ها 
بیست سانتي متر و طول آن 180 سانتي متر است. موقع مد 
آب دريا در هر ساعت 15 سانتي متر باال مي آيد. چقدر طول 

8مي کشد سطح آب به پلۀ هفتم برسد؟

صفحۀ ساعت را با يك خط راست، طوري به دو قسمت 
تقسیم کنید که مجموع اعداد هر قسمت با قسمت ديگر برابر 
باشد. يك بار ديگر، صفحۀ ساعت را به شش قسمت تقسیم 
کنید، به طوري که مجموع اعداد هر يك از اين قسمت ها با 

ديگري برابر باشد.

2

.
1
2
3
4

56

12

9
8
7

11
10

در هر کدام از رديف هاي B,A سه شكل از روي منطق رياضي 
کنار هم قرار گرفته اند.  ولي در رديف c يك مربع خالي است، 
بايد به جاي آن يكي از سه شكل 1و 2و 3 گذاشته شود. آن 

کدام شكل است و چرا؟ 

3

A

B

C

1 2 3

در کدام يك از ظرف  هاي زير مايع بیشتري جاي مي گیرد؟ 4

1
1
2

3

4

5
63

2
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پس از حل جدول حروف مربع هاي شماره دار را به ترتیب بنويسید تا رمز جدول به دست آيد.

مناسبت 24 
آبان

نشان افتخار

مناسبت 13 
آبان

کشوري در 
قارۀ آمريكا

شهري در 
ترکیه

ضربۀ توپ 
با سر

از پیامبران شكارچي نماينده

آماده

قوري وارونه

عقیده

عیدها

تمام

نقد ناتماماسمجمع ورقه

نادر

همسر عزيز 
مصر

کشور ي 
آفريقايي پافشاري

اهالي فومن 

آخر معامله

فهرست غذا

برادر پدرمكان

جد، پدر 
بزرگ

عالمت جمع

لیموي انگلیسيغذاي بیمارهموار

انبوه نامرتب

هنوز وزير 
نشده

مناسبت دهم 
ذيحجه طاليي

احشامجانوري

کار بلدراستي

شیريني فروشي بدن

پیروي کنندهگذشته

مفرد معاني

رهبر فقید 
انقالب

شیر عرب

توطئه ناگهاني 
عطاردنهارعلیه حكومت
لقب امام 

محرمانهنهم)ع(

آرزوها

دشمن
براي شما در 

عربي

خواهش کردن
بیم و ترس

شهر ايتالیا

خاشاك

بله روسي فرمانرواي 
مغول

کشور عربي
آزاد لقب پادشاهان 

روسیه

سیمي نامرتبنامي پسرانه

پسوند شباهت

نامي دخترانه

گرفتار

کشف مادام 
کوري

بصیر

سرپرستيپررونقفینال
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روشن نیست
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پاسخ رسگرمی 1. چشمپاسخ رسگرمی
.2 1

2
3
4

5 6

12

9
8
7

11
10

1
2
3
4

5 6

12

9
8
7

11
10

3. ش��كل ش��مارۀ 2؛ زيرا در هر رديف يك شكل از چپ به راست 
مرتباً  90 درجه چرخیده است.

4. در هر دو ظرف به يك اندازه مايع جاي مي گیرد؛ زيرا لوله هاي هر 
دو هم سطح هستند.

5. هیچ چیز
6. 1. قاس��م 2. قانون 3. قوچان 4. قزاقستان 5. قونیه 6. قزوين 

7. قیسي 8. قالده 9. قیر 10. قاجاريه

 .7 

 

146235
251643
432516
513462
365124
624351     

8. وقتي آب دريا باال مي آيد. کشتي را هم باالتر مي برد. بنابراين در 
هر حال سطح آب در پلۀ اول مي ماند!

رمز جدول: نماز کلید همه خوبي هاست.

اعظم اسالمی

عكس: اعظم الريجانی

مواد الزم
شكالت سفید  200 گرم
کره   يك قاشق غذاخوري
خامه  يك قاشق غذاخوري

فندق درسته و بو داده   100گرم
پودر نارگیل  به مقدار الزم

طرز تهيّهترافل
1. ش��كالت را ري��ز خ��رد کنی��د و بگذاريد روي 
حرارت غیرمس��تقیم )کتري در حال جوش(. البته 

با کمك بزرگ ترها.
2. بعد از اين که ش��كالت آب شد،کره و خامه را 

اضافه کنید.
3. با اولین جوشي که زد مايه را از روي حرارت برداريد.
4. صبر کنید تا مايه خنك شود. بهتر است بعد از 
خنك شدن براي يك ربع بگذاريد داخل يخچال.

5. بعد از خنك ش��دن، ماي��ه را  آن قدر هم بزنید تا 
کشدار شود.

6. به اندازۀ يك قاشق چاي خوري از مواد برداريد، 
وسط آن را گود کنید و يك فندق بگذاريد و رويش 

را بپوشانید.
7. ترافل ه��ا را در پودر نارگیل بغلتانی��د وآنها را در 

يخچال  نگه داريد.


