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در اين روز های پايیزی که برگ های رنگارنگ 
دل از ش��اخه ها می کنند، دل ه��ای ما نیز از 
ساحل وابستگی های کوچك رها می شوند تا 

همراه موج ها به سوگواری خورشید بروند. 
چه خوب اس��ت در میان اين  ش��ور و حال، 
فرصتی را نیز به تفكر در بارۀ حماسۀ جاويد 
کربال اختص��اص دهیم و در بارۀ هدف قیام 
سید الش��هدا که به گفت��ۀ آن حضرت»امر 
به مع��روف و نه��ی از منكر« بوده اس��ت، 
مطالعه کنیم. به طور مثال، عاش��ورا در نگاه 
ش��هید مطهری را مرور نمايیم. ايش��ان در 
سخنرانی عاشورای سال1348 که منجر به 
دستگیری اش شد، گفته بود:» اگر می خواهی 
در ن��زد ملل جهان ارزش پی��دا کنی ... امر 
ــته باش ،  ــروف و نهی از منکر داش ــه مع ب

هم بستگی و هم دردی داشته باش ...«
ب��رآورده  فري��اد  ديگ��ر  ج��ای  در 
بود:»شمر1300سال پيش مرد ، شمر امروز 
ــناس!« ايشان43سال پیش به خوبی  را بش
در يافته بود که ِشمر زمان ما رژيم غاصب 

صهيونيستی است.
 به عبارتی، در عزای حس��ینی بايد فراتر از 
لعنت به ِش��مر و يزيد رف��ت. مجلس امام 
حسین)ع( فرصتی است برای تقويت ذهن 
و روح خودمان و مقابله با نیرنگ ها ی کثیف 
ِشمر ها و ابن زياد های روزگار. فريبكارانی که 
در ظاهر پیام تبريك نوروزی می فرستند و در 
عین حال بدترين دشمنی ها را روا می دارند. 

اگر امروز ِشمر زمان، مثل سگی نزد اربابان 
خ��ود عو عو می کند و جرئ��ت پیش آمدن 
ندارد، برای اين اس��ت که می داند فرزندان 
اين خاك حس��ینی اند و هرگز تن به ذلت 
نمی دهن��د. يادم��ان باش��د؛ میكروب ها به 
بدن های ضعیف  حمله می کنند. برای نا امید 
کردن آنها نه تنها در ايام محرم، بلكه در تمام 

زندگی بايد حسینی بمانیم.
حبيب يوسف زاده

شمر  زمان

صفويان20
نقشۀ ذهنی



سردار نوجوان

حسین احمدی
تصویرگر:  وحيد خاتمی

تپه ماهور های خستة بیابان، مانند غول هایی شنی زیر پردة سیاه 
شب آرمیده بودند و ستاره ها گرداگرد ماه رنگ پریدة شب نهم 
محرم از هر س��و سرک می کشیدند و سو سو می زدند. گاهی 
نرمه بادی خس  و خاشاک را به بازی می گرفت و شبح آنها 
در تاریکی، لولوی ترسناکی می شد برای کودکان خیمه ها. غیر 
از زن ها و بچه ها و نگهبانان خیمه ها، بقیة یاران امام حسین)ع( 
بی اعتنا به کپه های آتشی که سپاه دشمن در جای جای دشت 
افروخته بودند و گاهی شیهة اسب هایشان در سیاهی شب به 
گوش می رسید، مقابل قافله ساالر خود به ردیف نشسته بودند 
تا حرف هایش را بشنوند. عده ای سعی داشتند بدانند برای چه 
امامشان آنها را در دل شب فراخوانده است. از میان نوجوانان 
فقط قاسم بن الحسن)ع( بود که در جمع مردان روی پنجه های 
پا ایستاده بود و از میان آنها گردن می کشید تا صورت عمویش 
حسین را خوب ببیند. امام حسین)ع( با یاد خداوند و صلوات 
بر محمد مصطفی)ص( سخنانش را آغاز کرد و بعد از اینکه با 
اشاره دستور داد چراغ خیمه ها را خاموش کنند، ادامه داد:»من 
یارانی وفادارتر و بهتر  از ش��ما سراغ ندارم. شکی نیست که 
س��پاه ابن زیاد مرا می خواهد و با شما کاری ندارد. اکنون که 

جنگ حتمی شده است بیعت خود را از 
شما برمی دارم. هر کس که مایل نیست 
بماند، اجازه می دهم برخیزد و با استفاده 
از تاریکی ش��ب از کربال خارج ش��ود و 

خود را نجات دهد...« 
نفس ها در سینه حبس شده بود. سکوت چنان سنگین بود که 
هیچ کس جرئت نمی کرد آن را بشکند. کم کم همهمه برخاست. 
پس از دقایقی با اشارة امام چراغ خیمه ها را دوباره روشن کردند. 
چهره های غوطه ور در اشک به موالی خود خیره بودند. قبل از 
همه عباس، برادر کوچک امام لب به سخن گشود: »سرور من، 
بعد از شما این زندگانی ننگین به چه درد ما می خورد؟! ما هرگز 
از شما جدا نخواهیم شد.« سپس مسلم بن عوسجه یار باوفای 
امام از میان جمعیت فریاد زد: »به خدا قس��م اگر بدانم هفتاد 
بار کشته مي شوم و بعد زنده مي شوم سپس مرا مي سوزانند و 
دیگر بار زنده مي شوم و در زیر پاي ستوران، بدنم درهم کوبیده 
مي شود و تا هفتاد بار این کار را در حق من روا بدارند، هرگز از 

شما جدا نمي شوم تا در خدمت شما به استقبال مرگ بشتابم.«
امام همان طور که ایس��تاده بود نگاهش را در میان چهره های 
مصمم یاران گرداند و گفت: »حاال که این طور اس��ت، بدانید 

فردا همة ما کشته می شویم و به شهادت می رسیم.«
یاران یک صدا گفتند: »این برای ما س��عادت اس��ت. ما جان 

ناقابل خویش را فدا می کنیم و تا آخر با شما ایستاده ایم.«
در می��ان صدا های مردانه ای که هر یک به نح��وی ارادت و از 

قاسم جان!
 مرگ در راه 
حق از نظر تو 
چگونه است؟
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جان گذشتگی خود را بیان می کردند، صدای نوجوانی 
برخاست: »عمو جان! آیا شهادت و مرگ در راه حق شامل من 

هم می شود؟«
چهرة قاسم برای امام حسین)ع( یادآور دالوری های برادرش 
امام حس��ن مجتبی بود. در حالی که لبخندی شیرین بر لب 
داشت، رو کرد به یادگار برادرش و پرسید: »قاسم جان! مرگ 

در راه حق از نظر تو چگونه است؟«
قاسم بالفاصله جواب داد: »شیرین تر از عسل!«

امام حسین)ع( در حالی که دلش به درد آمده بود، گفت: 
»آری ای فرزند برادر، تو نیز بعد از تحمل سختی های بسیار 

شهید خواهی شد.«
س��رانجام آفت��اب روز دهم محرم س��ر زد تا ش��اهد یکی از 
غم انگیز ترین فجایع تاریخ باشد. یاران امام یکی پس از دیگری 
به میدان می رفتند و بعد از به هالکت رساندن عده ای از سپاه 
دشمن به خاک می افتادند. با رفتن هر کدام امام تنهاتر می شد. 
بعد از شهادت فرزندان حضرت زینب)س( و حضرت عباس و 
برادرانش که جملگی برادران ناتنی امام و فرزندان ام البنین)مادر 
پسران( بودند، نوبت به حضرت علی اکبر پسر بزرگ امام رسید. 
وقتی او به میدان تاخت، پیرمردان سپاه دشمن که پیامبر را از 
نزدیک دیده  بودند، در حیرت فرو رفتند از شباهت عجیبی که 
علی اکبر با پدر بزرگ خود داشت. وقتی سر انجام او نیز بر خاک 
افتاد و امام حسین تنهاتر از همیشه سرش را بر زانو نهاد، قاسم 
که شاهد تمام ماجرا ها بود دیگر تنهایی عمویش را تحمل نکرد. 
از کنار پیکر غرقه به خون پسر عمویش برخاست و نزد امام 

رفت تا برای نبرد از او اجازه بگیرد.
امام اما دلش راضی نمی شد یادگار نوجوان  برادر را به میدان 
بفرس��تد. با اشارة دست به او فهماند که اجازه نمی دهد. قاسم 
بی اختیار خود را بر پاهای عمو انداخت و شروع کرد به التماس 
و بوس��ه زدن بر دس��ت های خاک آلود او. امام برادرزاده را در 

آغوش فشرد و هر 
بغضش��ان  هم زم��ان  دو 

ترکی��د. بعد از دقایقی وقتی از گریه 
س��بک ش��دند، امام در حالی که چشم از قامت 

برادرزاده اش برنمی داشت، به او اجازة نبرد داد.
همة زره ها و کالهخود های جنگی را برای قامت مردان 

س��اخته بودند. هیچ زرهی به تن قاس��م که فقط حدود 
سیزده سال داشت، اندازه نبود. به جای کالهخود سربندی مانند 

عمامه به س��ر بست و بدون زره در حالی که غالف شمشیرش 
روی زمین کشیده می شد، با چاالکی بر اسب نشست و در حالی 
که اشک شوق بر گونه هایش جاری بود، به قلب سپاه دشمن زد. 
قاس��م پس از آنکه چندین نفر از سپاه دشمن را به خاک افکند، 
ضربة شمشیری بر سرش فرود آمد و از اسب به زیر افتاد. ناگهان 
از میان گرد و غبار امام حسین صدای برادرزاده را شنید که فریاد 

می زد: »عموجان!!«
امام مانند باز ش��کاری به سمت صدا شتافت. یکی از کوفیان 
شمش��یر کشیده بود تا سر از بدن قاسم جدا کند و بقیه مثل 
کفتار دور او حلقه زده بودند تا ش��اهد آن جنایت باشند، اما 
وقت��ی صدای رجزخوانی امام  را ش��نیدند که با ذوالجناح به 
سوی آنان می تاخت، مثل باد گریختند و آن که خیال بریدن 
سر قاسم را داشت با یک ضربت شمشیر امام از پا افتاد و زیر 
سم اسب های یاران خود لگد مال شد. وقتی گرد و غبار میدان 
فرو نشست،  پیکر امام حسین)ع( و قاسم از آن میان پدیدار 
ش��د. قاس��م از درد پا بر زمین می سایید و امام سر برادرزادة 
نوجوان��ش را در آغوش فش��رده بود و در گوش��ش زمزمه 
می کرد: »این قوم از رحمت خدا دور باش��ند و جّدت پیامبر 

دشمن آنان باشد در روز قیامت...«.

شیرین تر از 
عسل!
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عادل اشكبوس

 نام های دختــرانه

برخی َس��مانه را عربی و به معنی دختر 
تُُپ�ل می دانن��د و برخ��ی آن را واژ ه اي 
فارسي و مخّفف آسمانه می دانند. آسمانه 

به معنی همچو آسمان، سقف آسمان.
درس��ت این است که سمانه در هر دو 
زبان پارسی و عربی وجود دارد و هر دو 

گروه راست می گویند.

دربارة معنی مریم که واژه اي عبري است 
نظ��رات مختلفی وج��ود دارد. مریم به 
گمان بسیار معنی »دریای تلخ « دارد، اّما 
م�ریَ�م را غالباً زن پارسا معنی می کنند . 

مری��م در زبان ه��ای گوناگ��ون به این 
گونه ها تلفظ شده اس��ت: ماری، ِمری، 

میریام، ماریا، ماریانا. 

این نام  با ریشة ِعبری؛ به معني گنجشک 
یا پرنده است. صفورا شبیه واژه ُعصفور 
در عربی است. عربی و عبری دو زبان از 

خانوادة سامی اند.
صفورا مؤنث صیپور یا صیفور است نام 
همسر حضرت موسی و دختر حضرت 

شعیب )ع( بوده است.

نام دخترانه ترکی فارسی به معنی نازنین 
ای��ل، زیباترین و نازترین دختر طایفه و 

اصل آن »ایل یا اِل + ناز« است. 

واژ ه اي ترک��ي به معن��ی گلي که هرگز 
پژمرده نمی شود، دختر همیشه جوان.

های دختــرانه نامهای دختــرانه نامهای دختــرانه
 با ریشه های فارسی، ترکی و عبری
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مصیبت های 
آدم شدن تصویرگر:   سام سلماسی

ابراهی�م اص�النی

 سالم! 
صبح به خیر

من ریبا هستم، دوست شما. 
مي خواهم مثل شما باشم.

 فکر نمي کني کلکي 
در کار باشد؟

 مهندسان گفتند 
نرم افزارهایي طراحي 
کرده اند تا ریبا بتواند 
روحیات و عالیق ما را 

درک کند.
خودم به او یاد مي دهم 

چگونه مي تواند با انسان ها 
کنار بیایید!

 پس او مي خواهد با 
عالیق ما آشنا شود 
و مثل ما رفتار کند

 انسان ها دوست 
دارند به همدیگر 

کمک کنند و 
از این کار لذت 

مي برند.

نمي دانم،

خب! حاال نوبت اتوکشي  
لباس هاست.
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اینجا چه خبر است؟ ما فقط به او گفتیم کمي به چه بالیي سر ریبا آوردید؟
ما کمک کند، مگر انسان ها 

نباید به همدیگر کمک 
کنند؟

 نه شناخت آدم ها کار 
انسان ها باید به هم راحتي است، نه آدم شدن

کمک کنند، اما نباید 
از هم کار بکشند.

بچه ها! به ریبا کمک کنید تا بتواند هم احساسات 
انسان را تشخیص دهد و هم درست عمل کند

نه بابا! این اصالً نمي فهمد 
احساسات یعني چه؟

حاال یک جور دیگر 
امتحان مي کنم.
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 تو که ریباي نازنیني هستي و مي داني من  ریبا! بیا اتاق مرا مرتب کن.
چقدر دوستت دارم، به من کمک مي کني 

اتاقم را مرتب کنم!

ریبا کجا بودي؟

 سارا مي خواست هندوانه زیر بغل نیما 
بگذارد، من برایش خریدم!

نیما به سارا ریبا این دفعه کجا بودي؟
گفت من را 
دنبال نخود 
سیاه بفرستد.

نه خیر! این حاال حاالها کار دارد!

 ریبا دارد تالش مي کند از 
دنیاي آدم ها سر در بیاورد.

البته گاهي بچه ها بالهایي سرش 
مي آورند که ... 

که به او کمک کنیم 
احساسات ما را 

درک کند

 بچه ها! انسان ها میل دارند تغییر 
کنند، بهتر شوند و به کمال برسند...

مثل اینکه باز هم خبرهایي 
است ... .

 ریبا انسان نیست، ولي در 
او هم این میل به وجود 

آمده است.

 گشتم نخود سیاه پیدا نکردم، اینها 
را آوردم!
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زیر نظِر بابك نیك طلب

ترانه اي براي درخت
تو اگر نبودي  اي درخت سبز
سبزه و گل و بهار هم نبود

این هواي خوب و سایه هاي خیس
در کنار جویبار هم نبود

تو اگر نبودي اي درخت سبز
شاخه اي نبود و النه اي نبود
بر لب پرنده روي سیم برق
شوق خواندِن ترانه اي نبود

تو اگر نبودي اي درخت سبز
زنده اي نبود و زندگي نبود

باد را بهانة َوزندگي
مرغ را پِر پرندگي نبود

رقص برگ هاي تو اگر نبود
یک نسیم ساده هم نمي وزید
میوة رسیده اي به دست ما

دست ما به میوه اي نمي رسید

تو اگر نبودي  اي درخت سبز
شاعري بهار را نمي سرود

خط کش و مداد و میز و صندلي
دفتر و کتاب و شعر هم نبود

قیصر امین پور

ظهر 
زیر آفتاب داغ

این همه درخت و غنچه و 
جوانه؟!

در کویر خشک، باغ؟!
شب، میان خاک خیس و سرد

این همه ستاره
این همه چراغ؟

کربال شگفت آور است
مریم اسالمي

غوغای قاسم)ع(
این بار طوفانی به سوی دشت، عازم بود
سهم حسن از کربال، غوغای  قاسم بود
عطر مدینه البه الی گیسوانش داشت
از بچه های کوچه های آل هاشم بود

زهرا بشری موحد

 دست هاي مهرباني
آتش نبرد شعله مي کشد

خاک کربال دلش گرفته است
خانوادة حسین)ع( تشنه اند

یک نفر براي آب رفته است

یک نفر سوار اسب مي رسد
یک نفر بریده دست و سر به زیر

مي شناسمت عمو، عمو بیا!
دست هاي کوچک مرا بگیر

پس چرا عمو تکان نمي خوري؟
دست هاي مهرباني ات چه شد؟

تا تو آمدي بیا نگاه کن
عمه ام دوباره دستپاچه شد.

اي عمو! دلم گرفته، تشنه ام
باز هم که آب توي مشک نیست

تشنه ام، براي رفع تشنگي
اي عمو! چرا به غیر اشک نیست

عمه ام کنار گوش بچه ها
گفت که براي آب رفته اي

مثل یک کویر، خشک و تشنه ایم
اي عمو! چرا به خواب رفته اي؟

شاهین رهنما

اگر نبودی



حسین امیني پویا  
عكس: اعظم الریجانی

كِر اِن ُكنتُم التَعملون« [نحل:43] »َفاسئَلوا اَهَل الذِّ
»اگر نمي دانید از آگاهان بپرسید.«

این آیة ش��ریف اش��اره دارد به نقش و اهمیت س��ؤال، 
پرسیدن با انگیزة درک و فهم، سؤال از آگاهان و باالخره 

کسب معرفت و درک حقیقت.
شما نوجوانان در آغاز راه زندگي هستید و باید بسیاري 
چیزها را بیاموزید. بهتر اس��ت این راه را با طرح س��ؤال 
شروع کنید. پرسش عالمت آگاه بودن ما از جهل خویش 
و نشانة شوق  دانستن در وجود ماست. آري، پرسشگري 
عالمت فرد عاش��ق به آموختن اس��ت. اگ��ر مي بینیم 
کودکان دائم س��ؤال مي کنند تا حدي که گاه اطرافیان را 
با پرسش هایش��ان کالفه مي کنند، ناشي از این است که 
بچه ها عاشق دانستن اند. آنها با دنیایي پراز تازگي روبه رو 
هس��تند؛ براي همین از صبح تا شام مشغول پرسش اند؛ 
پرسش از همه چیز. پرسش ابزاري است براي آموختن، 
کلیدي است براي دانستن و آغاز تفکر. پیامبر )ص( چه 
زیبا به این نکته اش��اره کرده اند: »علم گنجینه هاست و 
كلید آن سؤال است پس بپرسید تا خدا بر شما رحمت 

آورد ... .« [نهج الفصاحه، ص 309]
ما اگر راهکاري را نمي دانیم باید بي گدار به آب نزنیم و 
از بزرگ ترها بپرسیم. حتماً نباید خودمان با آزمون و خطا 
راه درس��ت را بیابیم. شیوة درست زندگي کردن را نیز 

باید از بزرگان دیني بپرسیم.
در درس ه��اي مدرس��ه و در کالس درس نی��ز باید از 
معلمان سؤال کنیم. برخي دانش آموزان خجالت مي کشند 
یا مي ترسند در کالس سؤالشان را بپرسند و اغلب بدون 
درک مطل��ب به س��راغ درس هاي بع��دي مي روند و 

مشکلشان از همین جا شروع مي شود.
نکتة مهم این اس��ت که پرسیدن عیب نیست و با سؤال 
کردن کوچک نمي شویم. نباید به واکنش احتمالي بچه ها 
بیندیشیم اینکه با سؤال ما، نکند بچه ها فکر کنند ما از نظر 
درک و فهم مشکل داریم؛ چون سؤال پرسیدن نشانة این 
است که پرسشگر چیزهایي را فهمیده و در توسعه و بسط 

آنها به مجهولی رس��یده که سؤال برانگیز 
بوده است. فراموش نکنیم کسي که مي پرسد 
ممکن است براي لحظاتي نادان جلوه کند، 
اما کس��ي که نمي پرسد همیشه نادان باقي 

مي ماند و بین این دو فرق بسیار است. 

آري ه��ر س��ؤال که ب��ه ذهن مي رس��د 
پشتوانه اي دارد که همان دانسته هاي قبلي 

است. مولوي در این باره گفته است: 
هم سؤال از علم خیزد هم جواب

هم چنانك��ه خ��ار و گل از خ��اك و آب  
[مثنوي، دفتر چهارم، بیت 3009]

آداب سؤال كردن
1. درس��ت و به قاعده س��ؤال 
کنیم. خودداري از پرس��ش 
بي جا مهم اس��ت تا جایي که 

فرموده اند: »خوب پرسیدن نیمي 
از دانش اس��ت.« [حضرت محمد)ص(، 

نهج الفصاحه، ص157]
2. ب��راي فهمیدن س��ؤال کنی��م نه براي 
خودنمایي یا تحقیر دیگري یا براي مچ گیري 

و امثال اینها.
امام علي)ع( چه زیبا فرموده  است: »سؤال 
ك��ن براي فهمی��دن و س��ؤال نكن براي 

آزردن.« [نهج البالغه، حکمت 320]
3. از هرکس��ي نپرس��یم. در هر مسئله به 
متخصص آن مراجع��ه کنیم. همان نکتة 
مهمي که خدواند در این آیه فرموده است: 

»از اهل ذكر )آگاهان( بپرسید.«

کلید گنجینه ها



مشکوکقصابقصابقصاب

تصویرگر: مجید صالحیمكرمه شوشتری

نه اینکه بچه هاي ترسویي باشیم، نه! او خیلي ترسناک بود، یک 
جور وحشتناک نگاه مي کرد. هر روز عصر که وحید و من از 
مدرسه بر مي گشتیم، مي دیدیم همان جا روي چهار پایة چوبي، 
زیر پل نشسته اس��ت و کیسة سیاه کوچکي را توي دستش 
تکان مي دهد. زیر پل همیش��ه خلوت بود. پل محل ما از این 
پل هاي عابر پیادة جدید نیس��ت، پل قدیمي است که خیلي 
سال پیش براي عبور ماشین ها ساخته اند. ما مي توانستیم پل را 
دور بزنیم و از طرف دیگر خیابان به خانه برویم، ولي آن سال  
زمس��تان، روزها از بخت بد ما انگار از هر سال دیگر کوتاه تر 
بودند و تا به خودمان مي جنبیدیم غروب روي کوچه ها پهن 
ش��ده بود، براي همین ترس از مرد را به جان مي خریدیم و 
از زیر پل مي رفتیم تا زودتر به خانه برس��یم. مرد خیلي پیر 
نبود، جواِن جوان هم نبود، شاید هم سن عموي بزرگ خودم 

پنجاه، یا شصت سال داشت. ظاهرش مرتب 
و تمیز بود و با کس��ي هم کاري نداش��ت، اما 

چیزي که ما را مي ترس��اند گردن شکسته اش 
بود که چس��بیده بود به شانة راستش. فکرش 
را بکنید تمام عمر م��ردم را جوري ببینید انگار 

که روي بالش خوابیده ای��د! اوایل فکر مي کردیم 
براي مظلوم نمایي و گدایي است که گردنش را کج 

مي کند، اما کم کم فهمیدیم که گدا نیست فقط آدم 
بیکار و عجیبي اس��ت که هر روز عصر با یک کیسة 

نایلوني سیاه زیر پل مي نشیند و انتظار مي کشد!
مادرم از فیلم ها و بازي هاي ترس��ناک بیزار اس��ت، همیشه 
مي گوید این بازي هاي کامپیوتري بُکش بُکش و فیلم هاي پر 
از رب��ات و آدم فضای��ي و تیر و تفنگ، ذهن ش��ما را خراب 
مي کند، بچه  باید فیلم هاي  مخصوص کودکان را تماشا کند تا 
شب ها آرام بخوابد نه اینکه نیمه شب توي رختخواب با بالش 
دعوایش بشود! اما برعکس مامان، وحید  و من عاشق فیلم ها و 
بازي هاي ترسناک و بزن بزن هستیم و هر وقت خانة عمویم 
مي رویم مثل گرس��نه هایي که به یک میز پر از غذا رس��یده 
باشند به کامپیوتر پسرعمویم حمله مي کنیم و تمام وقتمان در 
خانة آنها به بازي و کرکري خواندن براي هم مي گذرد.وحید 
در قصه باف��ي ذهن فعالي دارد هر فیلمي را که مي بیند مو به 
م��و براي رفقایمان تعریف مي کند، جوري که بعضي وقت ها 

بچه ها مي گویند تعریف هاي وحید خیلي بهتر ازخود فیلم  است! 
داستان پیرمرد را هم وحید شروع کرد با یک فیلم و قصه بافي.
اولش با بي محلي شروع شد نه او با ما کاري داشت و نه ما با 
او. از کنارش مي گذشتیم و هر کس زندگي خودش را داشت،  
اما یک روز عصر، بعد از مدرس��ه وحید داشت با آب و تاب 
ب��راي من و بچه ها تازه ترین فیلمي را که دور از چش��م مادر 
در خانة عمویم دیده بودیم تعریف مي کرد؛ فیلمي ترس��ناک 
دربارة یک رواني آدم خوار! دیرمان شده بود و مي دانستیم که 
باید زودتر به خانه برگردیم، ولي بچه ها دست بردار نبودند و 

مي خواستند وحید تا آخر فیلم را برایشان تعریف کند، وحید 
ه��م پیاز داغ ماجرا را زی��اد مي کرد و از توجه و دقت بچه ها 
لذت مي برد. آخر سر، تعریف فیلم آن قدر طول کشید تا هوا 
تاریک شد، بچه ها تک تک از ما جدا شدند و هر کس سمت 

ذر
آ

13
91

10 



خان��ة خودش رفت. وحید هم چنان در حال و هواي فیلم بود 
که زیر پل رس��یدیم. هوا کاماًل تاریک شده بود. زیر پل فقط 
یک نور ضعیف دیده مي شد. از پیرمرد خبري نبود. من محو 
اداهاي وحید بودم که یک دفعه س��گ بزرگي رو به رویمان 
س��بز ش��د و پارس بلندش در جا میخکوبمان کرد. توي آن 
تاریکي پیرمرد را دیدم که زیر س��ایة پل ایس��تاده و چیزي 
شبیه یک تکه گوشت کش آمده را توي دستش تکان مي دهد! 
ترسیدیم! البته بیش��تر از سگ ترسیدیم تا از مرد گردن کج، 
همان موقع دو سگ ولگرد دیگر هم از زیر پل باال آمدند و به 
دو، خودشان را به رفیق بزرگ ترشان رساندند. دو پا داشتیم 
دو تا هم قرض کردیم و تا نفس داشتیم دویدیم تا خانه، حتي 
نفهمیدیم دِر آپارتمان چطور باز شد. وقتي ایستادیم که دیوار 
ه��ال روبه رویمان بود و مادرم ب��ا دهان باز نگاهمان مي کرد.

عجب شبي شد آن شب! خواب به چشم هیچ کداممان نیامد، 
هر چه دس��ت هم را گرفتیم و براي ه��م دعا خواندیم اثري 
نکرد، پلک که روي هم مي گذاشتیم سگ ها و تاریکي و گوشت 

آویزان توي دست مرد جلوي چشممان مي آمد!
بعد از آن تا چند روز ما از مرد گردن کج مي ترسیدیم، هر جور 
بود از جلویش رد مي ش��دیم،  اما نه به دو، با آخرین سرعتي 
که مي شود عادي راه رفت! نمي خواستیم بداند از او مي ترسیم. 
نمي توانس��تیم هم بي خیال باشیم، دس��ت هم را مي گرفتیم، 
الکي حرف مي زدیم که یعني حواسمان به او نیست، اما کف 
دست هایمان از ترس عرق مي کرد و تا از زیر پل بیرون بیاییم 
هیچ ک��دام نمي فهمیدیم دیگري چه مي گوی��د! وحید دربارة 
آن ش��ب خیال بافي مي کرد و مرا بیشتر مي ترساند همه اش 
مي گفت: »این پیرمرد درب و داغون آن گوشت ها را از کجا 
آورده به سگ ها بدهد؟ البد کاسه اي زیر نیم کاسه است، البد 

یا گربه هاي بیچاره را مي گیرد و مي کشد یا بچه ها را!«
ماجرا را با آب و تاب براي بچه هاي مدرسه تعریف کرده بودیم، 
بیشتر بچه ها دس��تمان انداخته و مسخره مان کرده بودند فقط 
چندنفري از همکالسي ها  موضوع را جدي گرفته بودند و دلشان 
مي خواس��ت خودشان پیرمرد را از نزدیک ببینند. بعضي ها هم 
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ماجراهاي ترس��ناکي تعریف مي کردند؛ یکي از بچه ها قس��م 
مي خورد که گربه هاي کوچه شان چند وقت است غیبشان زده و 
مادرش که همیشه برایشان غذا مي گذاشت از نبودنشان متعجب 
است! پسر ریزه اي که تازه به کالس ما آمده بود و بیشتر از همه 
در هول و هراس بود، تعریف مي کرد که پسر یکي از همکاران 
پدرش چند وقت است گم شده و پلیس هم نتوانسته پیدایش 
کند. او اصرار مي کرد موضوع پیرمرد را به پلیس خبر بدهیم! 
این میان مبصر کالسمان، خسروي که 
همیش��ه خیال مي ک��رد همه چیز 
را از دیگ��ران بهتر مي داند براي 
ما دس��ت گرفته بود و تا وقت 
گی��رش مي آم��د ما را 

مس��خره مي کرد و به 
داستان هایمان دربارة پیرمرد مي خندید. وحید از دست خسروي 
خیلي عصباني بود، یک بار خسروي سر درس هنر، کاریکاتور ما 
را در حال فرار از دست پیرمرد کشید و توي کالس دست به 
دس��ت چرخاند. وحید او را کناري کشید و گفت: »اگر راست 
مي گویي و نمي ترس��ي امروز بعد از خ��وردن زنگ با  ما بیا تا 
ببینیم چند َمرده حالجي!« خس��روي باز مسخرگي مي کرد و 
نمي خواست قبول کند، اما بچه ها با وحید موافق بودند؛ باالخره 
من، وحید، خسروي و چند نفر دیگر از هم کالسي هایمان تصمیم 
گرفتیم کمي دیرتر به خانه برویم تا وقت تاریکي زیر پل باشیم. 
هم کالس��ي ریزنقشمان هم با ترس و لرز زیاد باالي پل ایستاد 
تا در صورت  افتادن هر اتفاق بدي فوري به پلیس تلفن بزند. 
هوا تقریبا تاریک ش��ده بود که زیر پل رسیدیم. خسروي انگار 

اصالً نمي ترس��ید از ما جلو افتاد و دوید زیر پل، چند لحظه در 
سکوت گذشت و صدایي نیامد، بعد صداي پاي او را شنیدیم که 
خنده کنان مي دوید و شلنگ تخته انداز داشت بر مي گشت، من 
و وحید حسابي بور شده بودیم، بچه ها سرک مي کشیدند تا در 
تاریکي زیر پل چیزي ببینند اما خسروي براي مسخره کردن ما 
کم نمي گذاشت، چند بار دیگر هم توي تاریکي با لودگي دوید و 
برگشت. کم  کم ما هم داشتیم راه مي افتادیم دنبال او برویم که 
با صداي فریادش س��ر جایمان میخکوب شدیم، صداي پارس 
سگي از زیر پل مي آمد و خسروي چنان داد مي کشید که انگار 
کس��ي داشت کتک مفصلي  به او مي زد، چند تا از بچه ها پا به 
فرار گذاشتند ما از ترس ناي تکان خوردن نداشتیم، یک دفعه 
کسي مثل برق از کنارمان گذشت و در تاریکي  زیر پل ناپدید 
شد، بعد صداي پارس سگ و داد و بیداد خسروي آرام گرفت و 
پشت سر آن خسروي دست در گردن مرد گردن کج 
از توي تاریکي پیدا شد، هم کالسي ریز 
نقشمان از باالي پل داد زد: »بگیریدش 
من االن میام ... شما فقط نگهش دارید.«

آن وق��ت دوید طرف��ي، هر طرفي بود 
راهي نبود که به زیر پل ختم بشود!

خس��روي رنگ به رو نداش��ت. گوش��ة 
شلوارش پاره شده بود، مرد گردن کج  رو 
به ما گفت: »تو این تاریکي چرا اومدین زیر 
پل؟ این سگه تازه توله هاشو زاییده. هر کي 
رو این دوروبرا ببینه مي گیره، برید بابا جان، 

برید خونه هاتون.«
بعد برگش��ت و از توي کیس��ه ای که دستش 
بود کمي آشغال گوشت براي سگ ریخت و سگ هم 
پوزه اش را به کنار کفش او مالید و جور بدي خسروي را نگاه 

کرد؛ طوري که باعث شد همه فوري دنبال کارمان برویم.
آن شب مجبور شدیم به خاطر دیر آمدن همه چیز را براي مادر 
تعریف کنیم. مادرم کلي خندید و گفت این خلیل آقا، صاحب 
یک قصابي بزرگ دو نبش وس��ط ش��هر است اما از آنجایي 
که آدم باخدا و مهرباني اس��ت غروب ها آشغال گوشت هاي 
مغازه اش را براي س��گ هاي بینوا و گرسنه مي آورد تا دلي از 
عزا در بیاورند و بعد هم کلي از کارهاي خیر او برایمان تعریف 
کرد! آن شب فهمیدیم خلیل آقا با اینکه همیشه دنیا را جوري 
مي بیند که انگار س��رش روي بالش است ولي آدم ترسناکي 
نیست و پولش هم از پارو باال مي رود. با این حساب تیر وحید 
هم به سنگ خورد. آخر توي راه داشت نقشه مي کشید براي 
قدرداني و عذرخواهي از پیرمرد پول هایمان را یکي کنیم و در 

راه خدا به او ببخشیم.



Illustrator: Sam Salmassi

KITCHEN WORD SEARCH

In The Kitchen
Mohammad Ali GhorbaniEnglish

Fun

Quote to Translate
Silence is the true friend 
that never betrays.

Grave
A: Why are you crying? 
B: The elephant is dead. 
A: Was he your pet? 
B: No, but I'm the one who 
must dig his grave.

Sun or Moon
Teacher: "Which is more 
important to us, the sun or the 
moon?"
Pupil: "The moon".
Teacher: "Why?"
Pupil: "The moon gives us light 
at night when we need it but the 
sun gives us light only in the
day time when we don't need it".

Lawyers
Client: Can you tell me what 
your fees are? 
Lawyer: Certainly, I charge 
$350 to answer three 
questions. 
Client: That’s a bit steep now, 
isn’t it? 
Lawyer: Yes, now what is your 
final question? 

Jokes to Think
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رياضندگی

چگونه ریاضی می تواند زندگی را بهترکند؟
تم��ام دانش هایی که به اس��م ریاضی و حس��اب و هندس��ه 
را برای خودت طراحی کنی.مي شناسیم، بی تردید می توانند کمک کنند که زندگی بهتری 

من ریاضی دان نیس��تم،  اما می دانم ریاض��ی کاربرد زیادی 
در علوم مهندس��ی دارد. اولین چیزهایی که از دانش ریاضی 
می آموزی چهار عمل اصلی است و کم کم که پیش می روی 
به محاسبه های پیچیده می رس��ی. گاهی از خودت می پرسی 
این همه محاس��به های پیچیده به چه درد می خورند. به این 
س��ؤال تو باید یک معلم و استاد ریاضی پاسخ بدهد. او بهتر 
از من می داند که این همه فرمول و محاسبه در آینده به چه 
دردي می خورند، اما من کاربردی را 

از ریاضی می شناسم که به درد زندگی کردن تو می خورد.
یکی از کارهایی ک��ه تمرین های ریاضی انجام می دهند، نظم 
دادن به فکر تو است. ریاضی فکر تو را منظم می کند. می دانی 
که ریاضی یک کلمة عربی است. به معنای ورزش و تمرین.

خاکستری مغز هم هست.بله، ریاضی، تمرین ذهنی هم هست. ریاضی ورزش سلول های 
کس��ی که ریاضی می داند می تواند مسائل زندگی اش را بهتر 

حل کند. 
ما معتقدیم گرفتاری های زندگی که معموال  به آنها می گوییم 
مشکل، در حقیقت مشکل نیستند.  بهتر است به آنها بگوییم 
مسئله های زندگی را بهتر حل می کند. مسئله. کسی که مغزش با تمرین ریاضی ورزیده شده باشد، 

ح��اال این ورزیدگی ذهن و فکر را بگذارید کنار آموزش های 
دین��ی. ی��ا بگذاری��د کن��ار 

عكس: اعظم الریجانیعلیرضا متولی
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درس های ادبیات فارس��ی. ش��ما وقتی با مس��ئله ای روبه رو 
کنند که زودتر مسئله تان را حل کنید.می شوید، این سه دانش به یاری هم می توانند به شما کمک 

بگذارید یک مثال بزنم؛ با دوستتان مشکلی دارید. دوستتان را 
خیلی دوست دارید، اما او کارهای بدی می کند و شما را هم به 
آن کارهای بد دعوت می کند. در درس دینی یاد گرفته اید که 
باید از هم نش��ین بد دوری کنید. در درس ادبیات به صورت 
داس��تان خوانده اید که عاقبت دوس��تی با رفیق بد چیست، 
اما احساس��ات و عواطف شما اجازه نمی دهد با این دوستتان 
هم نش��ینی نکنید. اینجا ذهنی که با ریاضیات آشنا باشد، به 
راحتی می تواند یک رابطة ریاضی برای این دوستی خلق کند، 
مثبت است یا منفی.و آن را ت��وی یک فرمول بگذارد و ببیند نتیجة این دوس��تی 

ذهن عادت دارد وقتی چیزی را فهمید به آن عمل کند. ذهن 
وقتی فهمید این دوس��تی نتیجة خوبی ندارد، خود به خود و با 
آن ای��ن اس��ت زحمت کمی بر احساسات پیروز می شود. البته شرط 

ک��ه ذهن به خوبی بتواند این مس��ئله را حل کند. کس��ی که 
پس حل مسائل زندگی اش بر بیاید.تمرین های ریاضی را خوب انجام داده باشد، بهتر می تواند از 

امور اقتصادی زندگی است. یکی از فایده های دیگ��ر دانش ریاضی در زندگی، کمک به  
کس��ی که ریاضی می دان��د، بهتر می تواند حس��اب دخل و 
مفهوم پس انداز را بفهمد. خرجش را نگه دارد. کسی که ریاضی می داند بهتر می تواند 

ش��ما وقتی بزرگ تر ش��دید و توانس��تید درآمدی به دست 
بیاورید، با دانس��تن ریاضیات می توانید از پس انداز خود پول 
سرمایه گذاری کند.در بیاورید. کس��ی که ریاضی می داند بهتر می تواند پولش را 

االن ممکن است درآمدی نداشته باشید،  اما باید با ریاضیات 
ذهن خودتان را برای روزی که درآمدی دارید، پرورش بدهید.

ریاضیات فایده های دیگری هم در زندگی دارد. وقتی بیشتر 
نمی دانستید، چه مشکالتی سر راهتان قرار می گرفت.وارد زندگی شدید، خودتان متوجه خواهید شد که اگر ریاضی 
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سردار 
بدر

آنجا را نگاه کنید! 
آقاي مهدي آمده

برادر، شما برگرد عقب مگر 
ما مرده ایم که شما تا اینجا 

جلو آمده اید.

دلم طاقت نیاورد. آمدم از 
نزدیک مطمئن بشوم همه چیز 

مرتب است یا نه!

راه زیادي آمده اید 
چند لقمه از این 
کنسرو ماهي 
میل بفرمایید، 
سرحال بیایید.

امروز به همة 
بچه ها کنسرو 
ماهي داده اید؟

نه، یکي دو تا مانده 
بود، که باز کردیم 

مخصوص شما.

مخصوص من؟ صد بار 
گفته ام با من این کار را 
نکنید. فرمانده ها نباید 
بین خودشان و دیگران 

فرق بگذارند، مگر ما کي 
هستیم؟!

اي بابا، عجب 
کاري کردیم.

لحظه هایي با سردار شهید مهدي باكري 
قسمت سوم/ حبیب یوسف زاده/ تصویرگر: اكبر ثبتی

فرمانده بی ادعا
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خدا قوت برادر! 
چه خبره اینجا؟

چه خبر مي خواستي باشد، زود 
این کیسه هاي آرد را خالي 

کنید، االن سرو کلة هواپیماهاي 
جبهه که فقط دشمن پیدا مي شه!

تیرانداختن نیست. تو 
هم کمک کن.

خدا خیرت 
بدهد برادر.

ازت خوشم آمد. بیا 
برویم پیش فرمانده 
تدارکات. یک فکري 

برات دارم.

امر دیگه ای نیست 
برادر؟

از این جوان خوشم 
آمده! یک کاري 

کن منتقل بشود به 
گروهان  ما!

خاک توي سرت 
اصغر! تو فرماندة 

لشکرت را نمي شناسي! رویم سیاه آقا مهدي! 
چرا یک ساعته هیچي 

نمي گید؟
برادر باکری مجروح 
هم هست. خدا ازت 

نگذره اصغر!

چه فرقي مي کند! در 
لشکر اسالم، فرمانده و 
غیر فرمانده نداریم. هر 
کي هر کاري مي توانست 

باید انجام بدهد.

به امید پیروزی.

حاال نمي شد هیچي 
نگي!

خداحافظ سردار.
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ملیكا قلیچ پور

استفاده از جانوران در علم پزشكی، 
از گذشته تا به امروز بسیار حیاتی 

بوده است. جانوران هم برای 
آزمایش و بررسی اثر داروها و 
تحقیقات پزشكی و تعمیم دادن 
نتایج به دست آمده روی انسان 
استفاده می شوند و هم برای تهیة 
برخی مواد دارویی مانند پادزهرها 

مورد استفاده قرار می گیرند. 



جانوران سمی
مارها و عقرب ها از جمله جانورانی هستند 
که به رغم خطرناک بودن برای سالمت 
انسان، خدمات زیادی به علم پزشکی و 
داروسازی کرده اند. پادزهر که مادة خنثی 
کنندة سم است، از همین جانوران تهیه 
شده است. آلبرت کالمت فرانسوی اولین 
کسي بود که در حدود صد سال پیش، 
سرم ضد مارگزیدگي تولید کرد. در ایران 
دکتر محمود لطیفی در سال 1338 بخش 
جانوران سمی مؤسسةتحقیقات واکسن و 
سرم س��ازي رازي را در حصارک کرج 

راه اندازی کرد. 
ام��روزه ع��الوه ب��ر مارهای س��می 

خش��کی و عقرب ه��ا، از 

مارماهی های سمی 
و عقرب ماهی و س��ایر آبزیان 
س��می نیز برای تهیة پادتن و مطالعات 

سم شناسی استفاده می کنند. 
محققان مؤسسة واکس��ن و سرم سازي 
رازي به تازگی ترکیبي از زهر مار و عقرب 
استخراج کرده اند که بیماری مغزی »ام 

اس« و سرطان ها را کنترل می کند. 

موش كوچك آزمایشگاهی
کاربرد موش های کوچک آزمایشگاهی 
در پژوهش های زیس��تی از سدة 19 به 
بعد به تدریج بیشتر شد. موش جانوری 
است که به علت نزدیکی نسل ها، طول 

عم��ر کوت��اه و ش��باهت زیاد 
عملکرد بدنش به انسان، 
بی��ش از س��ایر جانوران 
پزشکی  پژوهش های  در 
بررس��ی های  خصوص�اً 
ژنتیکی مورد استفاده قرار 

گرفته است. 

اسب های پرخون
حیوان زیبا و نجیب��ی که کاربردهای 
زیادی برای انس��ان دارد، در پزش��کی 
نیز به کمک انس��ان آمده است. برای 
تهیة سرم خون عموما از اسب استفاده 
می شود؛ زیرا مقدارخون بیشتري دارد و 
پروتئین هاي س��رم آن به پروتئین هاي 
سرم انسان نزدیک تر است. معموال برای 
تهیه پادزهر نیز، س��می را که از جانور 
س��می می گیرند، ابتدا به اسب تزریق 

می کنند و مقدار زیادی پادزهر را 
از خون اسب استخراج 

می کنند. 

جانوران بازیگوش
میمون ها موجودات باهوشی 
رفتارهای  برخی  هس��تند. 
روزانة آنها شباهت زیادی 
به رفتارهای انسان دارد. از 
این رو در مطالعات پزشکی 
مغز و اعصاب و گاهی نیز 
بررسی های رفتاری، از این 

جانوران استفاده می شود. 
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ذهنی

محمد عزیزی پور
تصویرگر: سام سلماسی





زهره کریمی

خلی�ج ف�ارس

شهرتاریخي مهریز مانند نگیني سبز زینت بخش کویر 

مرکزي ایران است که به گفتة مورخین شانزده قرن 

قبل به دس��تور مهرنگار، دختر انوش��یروان ساساني 
بناشده است.

  وجود باغ هاي تاریخي زیاد  آن را به باغ ش��هر یزد 

معروف کرده است. بزرگ ترین باغ انار جهان  با حدود 

300 هکتار مساحت در این منطقه است. در این شهر 

قلعه هاي تاریخي زیادي همچون خورمیز، مهرپادین، 

هرفته، سریزد و منگ آباد وجود دارد؛ برای همین به 

شهر قلعه ها معروف است.

 وجود باغ هاي بزرگ پسته که مهم ترین محصول این 

شهر است در کنار محصوالتي مانند گندم، جو، زردآلو 

و انگور نشان  از شرایط خوب طبیعي  این شهر دارد. از 

صنایع مهم مهریز مي توان قالي بافي، سبدبافي، گیوه بافي 

و چاقوسازي را نام برد.

 یکي از سنت هاي مردم مهریز نخل گرداني  است، که  

تاریخي پانصد ساله دارد. در ماه محرم،  به خصوص روز 

عاشورا هزاران عزادار سیاه پوش نخلي را از جنس چوب 

و به شکل برگ با پارچه هاي رنگي تزئین  مي کنندکه 

نماد تابوت و پیکر مقدس امام حسین)ع(  است.

 از مفاخ��ر مهری��ز مي ت��وان از اس��تاد محمدرض��ا 

حکیمي )محقق ،نویس��نده و ش��اعر( و مالمحمدتقي 

مهریزي)خوشنویس(  یاد کرد.

استاد محمدرضا حكیمي

چاقوساز مهریزی كه از كودكی به این كار مشغول بوده است.

چشمه غربالبیز

'گردشگاه کوهستاني زیبا که در آن  

آب چشمه از س��وراخ هاي آهکي 

زیادي بیرون مي ریزد. این سوراخ ها  

را به غربال تشبیه کرده اند. از این 

رو به چشمة غربالبیز معروف است.

كوه ریگ
 تپه اي ماسه اي که بر اثر 

انباشت ریگ به مرور 

زمان حجیم شده و به 

کوه ریگ شهرت یافته 

اس��ت. ریگ هاي داغ  

این تپه براي دردهاي 

عضالني مفید است و  

گردش��گران زیادي  را 
جذب مي کند.

 مهريز
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شهر قلعه ها



سرو منگاباد

سروي 1400 ساله مربوط به دوره 

ساس��انیان. این درخت تک پایه با 

چهار ش��اخة اصلي  چه��ارده متر 
ارتفاع دارد.

خانة  اخوان طباطبایی

باغ پهلوان پور

اث��ري از دوران قاجاری��ه. این باغ 

ش��امل ی��ک مجموع��ه ورودي، 

ساختمان بزرگ حاکم نشین، بناي 

زمستان خانه)که در فصل زمستان 

استفاده مي شده(، بناي سرایداري، 

حمام و آشپزخانه است.

قلعه مهرپادین 

 این قلعه خشتي کم نظیر به جا مانده از دورة 

صفویه تا چندي قبل مس��کوني بوده و هر 

کدام  از اهالي مالک  اتاقي بودند که براي 

انبار کاال و محصوالت کشاورزي و آذوقه 

استفاده مي کردند و زماني که احساس خطر 

مي شد اهالي با اموال باارزش خودشان موقتاً 

در آنجا زندگي مي کردند.
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پاسخ

پرسش
و

زمان
روی دست 

مردم
صنعت 600 سالة تولید ساعت با اختراع 
فنر حلقوی پا به عرصه وجود گذاشت. 
این فنر توسط کوک به دور یک تکیه گاه 
جمع مي شد و با باز شدن آهسته ، قطعات 

ساعت شروع به حرکت مي کردند.
اولین س��اعت هاي کوچک ، ساعت هاي 
جیبي بودند که داخل جیب کت گذاشته 

مي  شدند و دقیق کار نمي کردند. 
در ابتدا فقط عقربة ساعت شمار 
داشتند . و گاهي در طول یک روز 
یک ساعت عقب مي ماندند. در 
آن روزگار  داشتن چنان ساعتي 
نش��انة ثروت بود. حدود یک 
قرن طول کش��ید که ساعت 
جایگاه مردمي به دست آورد. 

در اواس��ط قرن هفدهم، 
فنر تعادل اختراع شد و 
دقت  ساعت را باال برد. 

تا جایي که عقربه دقیقة 
ش��مار هم به ساعت اضافه 

شد. این ساعت ها تقریبا روزي ده 
دقیقه عقب مي ماندند. هرچه دقت 

تولید فنر تعادل باال رفت، ساعت ها هم 
دقیق تر شدند و بین مردم جا باز کردند. 
آن روزها داشتن ساعت و وقت شناسي 
مورد تایید دانش��مندان و اهل علم  قرار 

ساعت هاي مچي چگونه
      كار مي كنند؟

ترجمه: محمدعلي  قرباني

گرفت. به کارگیري بلبرینگ هایي 
از جنس جواهر در تولید ساعت 
دقت آن را باز هم بیشتر 
بلبرینگ ها  این  کرد. 
روغ�ن ک����اري 
نمي خواس��ت 
و اصط��کاک 
بسیار کمي با 
دیگر  قطعات 

داشت.
در ده��ة پنج��اه 
قرن بیستم، اولین 
قطعة الکترو مگنتیک 
استفاده  ساعت  در 
شد. این قطعه که 
شبیه س��ر چنگال 
بود با حرکت هاي 

1511 تاشنور

هیچ ك��س نمي داند فنر س��اعت  چه زماني 
اختراع شد ولي پیتر هنلین ساعت ساز آلماني 
اولین كسي بود كه از فنر در ساعت استفاده 
كرد و یك ساعت قابل حمل ساخت. ساعت 

او كه تاشنور نام داشت، نماد ثروتمندي بود.

1657 قطعه تعادل 

زمان س��اخت اولی��ن قطعة تع��ادل هم دقیقا 
مشخص نیست ولي تكامل این قطعه به دست 
رابرت هوك یا كریستین   هایجبین اتفاق افتاده 
است . این فنر دقت ساعت هاي مچي را باال برد.

1675 مد سلطنتي

چارلز دوم س��اعت هاي جیب��ي را مد كرد. او 
س��اعت گردي داش��ت كه زنجی��ري از آن 
آویزان بود و در جیب كتش مي گذاشت. این 

ساعت كم كم مورد توجه عموم قرار گرفت.

ساعت مچي 
در گذر زمان

مد جدید
بستن س��اعت مچي تا قرن نوزدهم 
م��د نب��ود و م��ردم از س��اعت هاي 
جیبي اس��تفاده مي كردن��د. هنگام 
جن��گ جهان��ي اول ، س��ربازان كه 
الزم ب��ود زم��ان را دقیق��اً بدانن��د 
مجبور بودند س��اعت همراه داشته 
باش��ند. س��اعت هاي جیبي بس��یار 
دس��تگیر بودند. س��اعت هاي مچي 
هم معروف بود به س��اعت زنانه، اما 
سربازان به دلیل جبر مجبور شدند 
از این ساعت ها ي مچي استفاه كنند. 
كم كم این س��اعت ها مورد استفاده 

مردم عادي هم قرار گرفت.

منظم خود دقت  حرکت فنر تعادل را باال 
برد در این دهه استفاده از ساعت همه گیر 
ش��ده بود. ای��ن مدل س��اعت با قطعه 
الکترومگنتیک در حقیقت پدر ساعت هاي 

امروزي است.
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1750 تولید انبوه

با ش��روع انقالب صنعتي در تولید 
س��اعت هاي مچي هم انقالب ش��د 
و ساخت قطعات س��اعت به تولید 

انبوه رسید .

1902 بدلیجات

گفته مي ش��د كه جواه��رات باعث 
دقت  بیش��تر ساعت مي ش��وند ولي 
استفاده از جواهرات قیمت ساعت را 
باال مي برد. استفاده از بدلیجات قیمت 

این ساعت ها را قابل قبول كرد.

1969 انقالب كوارتز

شركت كوارتز بزرگترین انقالب را 
در تولید س��اعت مچي ایجاد كرد . 
سیكو 35 پرفروشترین ساعت سال 

1969 بود.

1983 اتحاد صنعتي 

ش��ركت كوارتز ساعت سازي سوئیس 
را دگرگون كرد. 14 س��ال پس از ورود 
كوارتز شركت هاي ساعت سازي سوئیس 
باهم متحد شدند  و شركت سواچ را بنا 
كردند. این شركت بزرگترین شركت 

ساعت سازي دنیاست.

مكانیسم ساعت هاي مچي
عقربه ها 

نش��انگرهاي اصلي زمان هس��تند. ساعت شمار 
و دقیقه ش��مار و در برخي از مدل ها ثانیه ش��مار 

وجود دارد.

شاه فنر
فنري حلقوي كه وقتي محكم پیچیده ش��ود )كوك ش��ود( 

مي تواند انرژي حركتي ساعت را تامین كند .

چكش 
این چكش حركت دنده را 

منظم مي كند.

دنده 
صداي تیك تاك ساعت از این دنده است. 
حركت رفت و برگش��ت مورد نیاز سیستم 

مكانیكي توسط این دنده اتفاق مي افتد .

كوك 
فنر اصلي را كوك مي كند. وجود مانع 
كنار آن نمي گذارد كه ساعت زیادي 

كوك شود.

چرخ تعادل 
متع��ادل كردن س��رعت حركت قطعات 

داخلي وظیفه آن است.
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تهمینه حدادي

 چيليك، چيليك، 
عكس

عكس: غالمرضا بهرامی

اشاره
آدم ه��اي  زمان��ه  و  دوره  ای��ن  ت��وي 
خیلي خیل��ي معمول��ي ه��م س��ر اینكه 
عكس گرفتن چه كس��ي خوب اس��ت 
كل كل مي كنن��د. حت��ي بعضي ه��ا از 
جانشان هم مهم تر است كه عكسشان 
خوب بیفت��د. همین اس��ت كه عده اي 
تصمیم مي گیرند »عكاس��ي« را خوب 
یادبگیرن��د ت��ا بهتری��ن عكاس ه��ا را 
بشناسند و عده اي هم مي روند سروقت 
عكاس��ي به عنوان یك شغل. چیلیك، 

چیلیك، چیلیك.

آشنایی با رشتة عكاسی
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سفید، سیاه، رنگي
کار به همین سادگي ها هم نیست. اول 
باید یک دوربین خوب داشته باشید. 
بعد هم آن قدر مس��تقل باشید 
ک��ه بتوانی��د ب��راي گرفتن 
عکس��ي به این جا و آن جا 
بروید و بع��د اینکه یادتان 
ن��رود ممکن اس��ت دیگران 
خوشش��ان نیاید از آنها عکس 

بگیرید و این برایتان دردسر شود.
با تمام این ها عکاسي خیلي هیجان انگیز 
است و هنوز هیچي نشده در مدرسه 
کل��ي کاره��اي متف��اوت را تجرب��ه 
مي کنی��د. یکي از آنه��ا ظهور و چاپ 
عکس است. ش��ما لباس مي پوشید و 
مي روید توي تاریک خانه تا عکس هایي 
را که گرفته اید چاپ کنید. بعد آنها را 
گیره مي کنید به یک بند تا خشک شوند 
و این طوري مي شود که کلي آلبوم عکس 
دست و پا مي کنید. این ها همگي تکلیف 

مدرسه تان هستند.

یادتان نرود...
یادتان نرود ک��ه از همان اول کلي آدم 
از دوست و آشنا تا فامیل دور سراغتان 
مي آیند و دربارة خریدن دوربین و نحوه 
عکاسي از شما س��ؤال مي کنند. از حاال 

خودتان را آماده کنید.

این ویژگي ها را دارید؟
 خالقیت

 سرعت عمل
 وض��ع مال��ي خوب! )ب��راي خریدن 

دوربین و تجهیزات آن(

این درس ها  را مي خوانید
 مباني هنرهاي تجسمي

 طراحي
 عکاسي سیاه و سفید

 عکاسي رنگي
 نورپردازي

 عکاسي دیجیتال
 فتوشاپ

و ...

این چیزها را یاد مي گیرید
 نورپردازي براي عکس هاي مختلف

 ظهور عکس
 چاپ عکس

 روتوش و اصالح عکس
 تکنیک هاي مختلف عکاسي

این ها وسایل كار شماست
  دوربین آنالوگ
  دوربین دیجیتال

  انواع لنزها
  انواع فیلترها
  داروي ظهور

  کاغذهاي چاپ
  دستگاه چاپ و ظهور
و امتحان پایان ترم ...

باید تمام عکس هایي را که از اول س��ال 
گرفته ای��د قاب کنید و یک نمایش��گاه 

دسته جمعي در مدرسه راه بیندازید.
پ��در و مادرهایتان ه��م مي توانند براي 

دیدن این نمایشگاه بیایند
معلم هایتان هم توي س��الن راه مي روند 
و همه کارهاي شما را بررسي مي کنند. 
توي این عکس ها معلوم مي شود که شما 
توانسته اید از فیلترها، لنزها و نورپردازي 

خوب استفاده کنید یا نه!
*با تشكر از هنرستان امیدان امام منطقه 6 تهران و 

عسل آقاحسني و پریا طاهرنیا
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زنگ 
تفریح

خاطرات کیف 
مدرسه

 علیرضا لبش

امروز اولین روز مدرسه بود و من قبراق و سرحال 
منتظربودم تا به مدرس��ه ب��روم و با بقیه کیف ها 
دوست شوم. دیشب از ش��دت ذوق زدگی خوابم 
نبرده بود، اما این دانش آموزی که قرار اس��ت مرا 
به دس��ت بگیرد انگار، ن��ه انگار تا خود صبح خرو 
پف کرد. خر و پف که چه عرض کنم. صدای انواع 
حیوانات وحش��ی جنگل از گلوی او خارج می شد. 
دیشب احساس کردم توی یک باغ وحش هستم. 
پس��رک از خواب که بیدار شد هر چه دم دستش 
رس��ید توی من ریخت، از زیرش��لواری گرفته تا 
دس��تمال توالت. آخرش هم برای کتاب هایش جا 
پیدا نش��د و کتاب هایش را با کش به من بس��ت 
و راهی مدرسه شد. حاال شبیه یک ماشین قراضه 

شده بودم که روی باربندش کتاب بسته اند. 

امروز آن قدر به در و دیوار و زمین و آسفالت 
کشیده شده ام که تمام بدنم سیاه و کبود است. 
انگار کامیون از رویم رد شده. یکی نیست به این 
دانش آموز بگوید بی وجدان! من کیف مدرسه 

هستم نه گونی ذغال. 

 امروز احس��اس کردم قرن ها به عقب برگش��ته ام و 
در جنگ رستم و دیو س��فید شرکت کرده ام. گاهی 
نقش سپر را بازی می کردم و گاهی نقش گرز رستم 
را. آن قدر به س��ر و کلة دیگران خوردم که احساس 
می کنم کج و کوله ش��ده ام. آخر ناجوانمرد من یک 
کیف بینوا هس��تم نه ابزار جنگی. شانس آوردم که 
جنگ دیو و رستم بود وگرنه باید مثل نارنجک پرتاب 

می شدم و منفجر می شدم. 

وقتی سال هاست فرش و صندلی اختراع شده، چرا من 
باید به عنوان زیرانداز به کار گرفته شوم. تمام تنم زیر 
این دانش آموز له شد. امروز زنگ آخر مراسم جشن در 
مدرسه برگزار شد و این دانش آموز نه چندان محترم 
از ایستادن سر صف خسته شد و من را به عنوان صندلی 
زیرش گذاشت و با کمال پررویی رویم نشست و تا آخر 
جشن هم بلند نشد تازه مرا به هم کالسی دیگرش که 
دو برابر خودش وزن داش��ت ه��م تعارف کرد و چند 
لحظ��ه ای هم او روی من جلوس اجالل کرد. فکر نکنم 
هیچ کس به اندازة من از یک جشن مدرسه ای خاطرة 
بد داش��ته  باش��د. دیگر هر وقت اسم جشن به گوشم 

می خورد، یاد پایمال شدن حقوق یک کیف می افتم. 

آخر نمی دانم چرا با وجود تخته س��یاه و دفتر و کاغذ 
باید روی من یادگاری بنویسند. امروز دست یکی از 
بچه ها شکس��ته بود و آن را گ��چ گرفته بودند. همة 
بچه ها با ماژیک روی آن یادگاری نوشتند و بعد که 
جای روی گچ دست تمام شد، دانش آموز صاحب من 

پیشنهاد داد که بقیه یادگاری ها را روی من بنویسند.

امروز مدرس��ه تعطیل بود، اما م��ن تعطیل نبودم و  در 
بازی عجیبی به اسم فوتبال شرکت کردم. نمی دانم این 
بازی مسخره فوتبال را چه کسی اختراع کرده است. چه 
معنی دارد که 22 تا آدم به یک توپ بی زبان لگد بزنند. 
ع��الوه بر آن میلیون ها نفر آدم بیکار دیگر از تلویزیون 
به تماش��ای بدبختی های آن توپ بنشینند و کف بزنند 
و هورا بکش��ند. پس این س��ازمان دفاع از حقوق اشیاء 
چه کار می کن��د؟! امروز وقتی که به جای توپ فوتبال، 
مورد هجوم لگدهای بی رحمانة دانش آموز و دوستانش 
قرار می گرفتم، دلم به ش��دت به حال توپ های بینوا به 
درد آمد. می خواهم یک نامه به فدراسیون جهانی کشتی 
بنویسم و به صورت رسمی از فدراسیون جهانی فوتبال 

شکایت کنم. 

امروز دانش آموز به مادرش گفت که کیفم کهنه و پاره 
شده و باید برایم یک کیف بخرید. مادرش هم گفت: »یا 
از همین کیف استفاده کن یا کتاب هایت را با کش ببند 
و به مدرسه ببر.« فکر کنم باید کتاب هایش را با کش 
ببندد، چون دیگر چیزی از من باقی نمانده تا اسمش را 

کیف بگذارند.



زنگ 
انشا

مهدی فرج الهی
تصویرگر: میثم موسوی

قلم را در دس��ت مي گیرم و به یاري خداوند مي نویس��م. بر 
همگان واضح و مبرهن است که تحریم خوب نیست. محض 
اطمینان از برزو بقال، اصغر قصاب،  آقا نادر  س��لماني محل، 
آقا هوشنگ که روي چرخ سبزي مي فروشد و خالصه از همة 
کاسب هاي اهل محل پرسیدم. همه مي گفتند که تحریم خیلي 

ب��د اس��ت و باعث 
مي شود تا همه چیز 
گران شود. من هم با 
نظر آنها موافقم چون 
که با پول تو جیبي ام 
آن  نصف  نمي توانم 
چیزهایي را تهیه کنم 
که تا چند وقت پیش 
مي خریدم. موض�وع 
کم ب��ودن پ��ول تو 
جیبي ام را با پدرم در 
میان گذاشتم، ولي او 
گفت ک��ه نمي تواند 
آن را زیاد کند و من 
هم به او گفتم خیلي 
از تحریم بدم مي آید، 
مي گوید  پ��درم  اما 
تحریم خوب اس��ت 
و ما بای��د از آنهایي 
ک��ه م��ا را تحری��م 
کرده اند تشکر کنیم. 
پدرم معتقد اس��ت 
این ج��وري راحت تر 
فرق دوست و دشمن 
را مي شود تشخیص 

داد؛ چون آنهایي که آدم را تحریم مي کنند دوس��ت نیستند. 
آنها فقط ادعا دارند و الکي باالي در سازمان ملل شعر سعدي 

را نوشته اند که:
»بني آدم اعضاي یک پیکرند

که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوي به درد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار«

اگر آنها بني آدم بودند؛ حاضر نمي شدند بي قراري دیگران و 
خالي بودن جیب آنها را ببینند چه برس��د به اینکه بخواهند 
کاري بکنند که دیگران بي قرار ش��وند؛ براي همین است که 
پدرم مي گوید آنها که ما را تحریم کرده اند در ش��عر سعدي 

نقش روزگار را بازي مي کنند نه بني آدم را. 
پدرم گف��ت باید از 
آنها تشکر کرد چرا 
که ای��ن گونه ما یاد 
پاي  روي  مي گیریم 
خودمان بایس��تیم و 
مثل خیلي از کشورها 
ل��وس  و  وابس��ته 
ب��راي  نمي ش��ویم. 
بهترین  این قضی��ه 
مثال پ��در و مادرم 
هستند. مادرم، پدرم 
ل��وس  حس��ابي  را 
کرده  اس��ت و همة 
کارهای��ش را انجام 
مي دهد. ممکن است 
این ماج��را به ظاهر 
خ��وب باش��د، ولي 
وقت��ي پ��درم حتي 
نمي تواند لباس هایش 
را ات��و کن��د یا یک 
براي خودش  نیمرو 
مجبور  کند  درست 
است هر چه مادرم 
بگوی��د  مي گوی��د؛ 
چشم. یک روز پدرم 
به مادرم نگفت چش��م و مادرم، پدرم را تحریم کرد و رفت 
خانة پدربزرگ و به قول خودش پدرم را به زانو درآورد. وقتي 
کشوري وابسته باشد مجبور است زانو بزند و بگوید چشم و 
این خوب نیست چرا که پدر بزرگ مي گوید فقط در برابر خدا 
باید زانو زد. پس نتیجه مي گیریم که تحریم بد است و پدر و 
مادرها باید در این شرایط دشوار پول توجیبي را زیاد کنند و ما 

بچه ها را از تحریم نجات بدهند. این بود انشاي من.

چگونه به زانو در نياييم؟
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ماکارونی 
به رشط 
مسابقه!

گزارش

وقتی پسرها آشپز می شوند

به اندازة همه آدم ها راه براي خوشحال بودن وجود دارد.
من مي نش��ینم توي قطار. به ابرهاي س��فید نگاه مي كنم و چاي  با 

بیسكویت شكالتي مي خورم و خوشحال مي شوم.
تو نشس��ته اي توي خانه تان، دلش��وره داري و ه��ي رویاپردازي 
مي كن��ي كه فردا اول مي ش��وي یا نه! فردا خیلي ها مي نش��ینند 
روبه رویت و تو باید كم نیاوري، تو خوش��حال مي شوي اگر همه 

چیز درست پیش برود.
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مواد الزم براي برگزاري یك مسابقة خوب
 همکاري در چیدن صندلي ها

 همکاري در آماده کردن چادرهاي آشپزي
 همکاري در ایجاد نظم و ترتیب

 همکاري در حفظ آبروي مدرسه جلوي مامان باباها
من که مي رسم به میامي، تو داري آماده مي شوي براي مسابقه. 
قرار است همگي دستکش داشته باش��ید، مادرها داور باشند، 

جایزه تان نقدي باشد و خیلي خوش بگذرد.
 در شهر میامي خبرهایي است، شاهرود را که رد کنم به آنجا 
مي رسم. سمنان اس��تان قشنگي است. این قشنگي را از قاب 
پنجره مي بینم. ابرهاي بزرگ سفید و مهربان. دشت هاي وسیع 
و جنگل ابري که مي دانم آرزوي دیدنش بر دلم مي ماند. من 

صبح جلوي مدرسة شما هستم. روي تابلویش نوشته است:
» مدرسة راهنمایي پسرانة مصطفي خمیني«

همه تان از این ور ب��ه آن ور مي دوید تا همه چیز براي آمدن 
فرمان��دار آماده باش��د. از تلویزیون اس��تان هم قرار اس��ت 
بیایند فیلم برداري. خواهرهاي کوچکتان هم مي آیند و چقدر 

هیجان زده مي شوند  که شما را مي بینند.
همة اینها کافي است براي خوشحال بودن. براي کارهاي مهم کردن.

خودتان تعیین مي کنید که در غذایتان چه بریزید؟
بله.

تا حاال آشپزي کرده اید؟
نه!

استرس دارید؟
كمي!

مسابقه که شروع مي شود ساعت یازده است.
مي گویید: »خانم به ما نمره بدهیدها!«

مي گویم: »من كه داور نیستم.«
مي گویید: »پس چي مي نویسید؟«

و من گزارش مي نویسم.
مي نویسم که ماکاروني مي تواند شکلي باشد یا ساده. مي توان 

درونش سویا ریخت یا گوشت.
مي تواند نخود فرنگي داشته باشد یا قارچ یا فلفل دلمه اي.

اما ادویه اش، ادویه اش مهم است. مبادا زیاد زردچوبه بریزند؟
من گزارش مي نویسم و خوشم مي آید که توي مدرسه هر روز 

یک مسابقه باشد! 
مي نویسم که مي شود پسر بود و آشپزي کرد و بعد گفت: 
»آشپزي جالب و هیجان انگیز است.« این را خوِد خوِد رضا 

ملکان مي گوید.
و بعد دلم مي خواهد به شما تقلب برسانم وقتي مي گویید:

»مامان ها چقدر زحمت مي کشند.«

مواد الزم براي آشپزي كردن
 پیدا کردن چهار هم گروهي

 انتخاب اسم براي گروه
 تقسیم خرید موادغذایي

 مشورت با مامان
آشپز، سر آشپزان کوچک، آشپزباشي و آشپزخانة شمارة 
سه. اینها اسم گروه هاي شماست. فردا صبح که مي رسم 
به شما یک نفر توي دفتر دارد آنها را تایپ مي کند. این 

اسم ها را خودتان روي گروهتان گذاشته اید.
االن که من در قطارم ماکاروني، س��ویا، گوش��ت، کاهو، 
گوجه فرنگي، رب و سس را خریده اید و من به این فکر 
مي کنم که فردا قرار است چه شکلي آشپزي کنید. تو فکر 

مي کني که قرار است فردا چه شکلي آشپزي کنید.

آلما توكل



*یک چادر بزرگ، ده میز، پنجاه نفر و کلي تماشاچي.
یک گاز پیک نیکي، کلي ظرف، دسرهایي که از قبل آماده کرده اید، 
کاهوهایي که ُخرد مي کنید و کساني که مي دوند تا ماکاروني را 

آبکش کنند. همه چیز نمره دارد، نظافت، طعم، تزئین و ... .
هم  بغل  میز  به  یواشکي  گاهي  و  جنب وجوشند  در  همه 

سرک مي کشند.
*ظرف هایتان را آماده مي کنید. یکي ماکاروني رنگي دارد، 

یکي ظرف هاي رنگي یکي چند نوع 
دو  یکي  کرده  است،  آماده  دسر 
نوع ساالد و یکي روي میز نوشابه 
مي گذارد. یک نفر رد مي شود که 

چرا دوغ نگذاشتي؟
من و تو سکوت مي کنیم. نمي توانیم 
بگوییم: »ماکاروني و دوغ ؟!! چه 
بدمزه حاال یک بار نوشابه، آن هم 
در یک مسابقه اشکال ندارد که!«

رویمان نمي شود اینها را بگوییم.
من دور و دورتر مي شوم و تو تنها مي ماني 
با نوشابه، که شرط مسابقه، سالمت غذا 

هم هست!

 قرار است اول شوید؟
 علي قرباني: »اگر خدا بخواد!«

 اگر نشدید چه؟
مصطفي آقایي: »ما براي اولي آشپزي مي كنیم. سوم هم شدیم 

باز خدا رو شكر مي كنیم.«
بعد مي گویید که این مسابقه چقدر برایتان مهم است.

بعد که سوم مي شوید، بعد که باال و پایین مي پرید، یادتان 
نمي آید که مصطفي چه گفته است.

* قطار سوت مي کشید و دور مي شد.

من دنبالتان مي دویدم و شما مي رفتید.
برنده ها که اعالم شدند شبیه ذرت 
بعد  مي پریدید.  پایین  و  باال  بوداده 

آمدید و جایزه هایتان را گرفتید.
در یک چشم بر هم زدن غذاها تمام 
شد و شما به سمت خانه مي دویدید، 
یک پاکت دستتان بود. تا شب به این 
فکر کردید که حاال با جایزه تان چه کار 
کنید و چه کار نکنید. شما که خوشحال بودید قطار سوت 
مي کشید. من پنجره را پایین کشیده و زل زده بودم به دشت 

سفیدي  که آرام آرام نارنجي مي شد!
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مواد الزم براي یك اتفاق مهم
یك مدیر مهربان

یك ایده
یك كار گروهي
یك كمي سلیقه

نتیجه اش مي شود: یك مسابقة آشپزي!

*با تشكر از مهدي حزب الهي  و عبدالرضا 
دشت پیما مدیر و معاون پرورشي مدرسة 

مصطفي خمیني میامي
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جودو كلمه اي است ژاپني كه از دو واژة »جو« )Ju( به معنی 
آرام و مالیم و دو )Do( به معنی مس��یر تشكیل شده است. 
رش��تة جودو در قرن نوزدهم ب��ا تالش هاي »جیگورو كانو« 
پدید آمد. كانو در 28 اكتبر 1860 در ژاپن متولد ش��د. در 
كودكي بس��یار الغر و نحیف بود و به همین دلیل به ورزش 

سنتی ژاپن)جوجیتسو( روي آورد تا تندرست و سالم شود.
فنون جوجیتس��و شامل گالویزشدن و ضربه زدن به حریف 
بود. بعدها كانو در مناطق مختلف ژاپن با روش هاي مختلف 
جوجیتس��و آشنا ش��د و به این نتیجه رسید كه هر كدام از 
این س��بك ها نكات مثبتي دارند و تركیب آنها با یكدیگر 
مي تواند ورزش��ي كامل پدی��د آورد. او س��ال ها مطالعه و 
تحقیق كرد و سرانجام، بهترین حركات مربوط به زمین زدن 
و پرتاب رقیب را از فنون مختلف جوجیتس��و فراهم آورد. 
عالوه بر این، او حركات خطرن��اك این ورزش را حذف و 
فنون جدیدي را ابداع كرد و در س��ال 1882 ورزش جودو 
را بنی��ان گذاش��ت. مهم ترین ویژگی جودو این اس��ت كه 
در آن ضربات پرتابي )مثل مش��ت و لگ��د( وجود ندارد و 
جودوكاها مثل كشتي گیران یكدیگر را مي گیرند و هر یك 

سعي مي كند دیگري را به زمین بزند. 

مهدي زارعي

گاه شمار
1889 � جیگ��ورو کانو ژاپن را ترک کرد تا مردم س��ایر 

کشورهاي اروپایي و آمریکایي را با این رشته آشنا کند.

1911 � رشتة جودو به برنامة مدارس ژاپني وارد شد.
1948 � در جلس��ه اي ک��ه در لن��دن برگزار ش��د، 
نمایندگان کشورهاي مختلف تصمیم گرفتند فدراسیون 

جهاني جودو را تشکیل دهند.
1952 � فدراسیون جهاني جودو در سوئیس شکل گرفت.

1956 � اولین دورة مسابقات جودوي قهرماني جهان در یک 
وزن در توکیو )ژاپن( برگزار شد.

1964 � قرارگرفتن جودو در برنامة المپیک توکیو.

1980 � آغاز مسابقات جهاني زنان در این رشته.

محل مسابقه
مسابقة جودو در روي تُشکي به نام تاتامي که ابعاد آن 
حداق��ل 14 × 14 متر و حداکثر 16×16 متر اس��ت، 
برگزار مي ش��ود. درون تاتام��ي مربعي کوچک تر به 
ابعاد 8×8 متر وجود دارد که آن را »محوطة میاني« 
مي نامند و مس��ابقه در این بخش برگزار مي شود. 
خارج از محوطة میاني نواري به عرض س��ه متر 
کشیده شده است که »محوطة ایمني« نام دارد و 

مسابقه در خارج از آن متوقف مي شود.  

زمان مسابقه
زمان مسابقة جودو در بخش جوانان )16 تا 21 سال( و 

بزرگ ساالن )باالي 21 سال( پنج دقیقه است. این زمان 
در مس��ابقات زنان و مردان نیز یکسان است. رقابت هاي 

نوجوانان دختر و پسر )11 تا 16( در چهار دقیقه برگزار مي شود.

لباس
لباس ورزش��کاران در تمام مس��ابقات جودو، آبي یا سفید 
است. اولین کسي که نام وي براي مسابقه خوانده مي شود، 
لب��اس آبي و نفر دوم لباس س��فید بر تن مي کند. لباس ها 
باید از جنس کتان و داراي استحکام کافي باشند. همچنین 
نباید خیلي کلفت، زبر یا لیز باش��ند. لباس باید به اندازه اي 

جــودو



بلند باشد که ران را پوشش دهد. آستین هاي آن نیز باید به 
حدي بلند باشند که وقتي دس��ت ها کامالً کشیده اند، تا مچ 
دست برسند. شلوار نیز باید بلند باشد و به قوزک پا برسد 

یا حداکثر پنج سانتي متر باالي قوزک قرار  گیرد.

امتیازات
فنوني که براي جودوکا امتیاز به همراه دارند، 
عبارت ان��د از: پرتاب ک��ردن حریف به 
کمک ی��ک ب��ازو از روي 
دراز  خ��ود،  ش��انة 
کش��یدن بر روي 
زمین و پرتاب 
ب��ه  حری��ف 

60، 66، 73، 81، 90، 100 و 100+ )س��نگین تر 
از 100 کیلوگ��رم( و رقابت هاي زنان در وزن هاي 
48، 52، 57، 63، 70، 78 و 78+ )سنگین تر از 78 

کیلوگرم( برگزار مي شود.

جودو در ایران
در اواخر دهة س��ي شمسي »حس��ن دهش پور« فرمانده 
دانشکدة پلیس، هنگام بازدید از پلیس ایاالت متحده متوجه 
شد که در آن کشور انجام دادن تمرینات جودو و آموزش این 
ورزش براي نیروهاي پلیس اجباري است. به همین دلیل، در 
بازگشت به ایران و به منظور افزایش آمادگي جسماني نیروهاي 

پلیس، جودو را در برنامة آموزشي دانشکدة پلیس گنجاند.
فدراسیون جودوي ایران در سال 1354 و با ریاست »بهروز 
سرش��ار« آغاز به کار کرد. در آن زمان دو رش��تة کاراته و 
تکواندو نیز زیرمجموعة فدراس��یون ج��ودو بودند، اما بعدها 
صاحب فدراسیون هاي مستقلي شدند. ایران براي اولین بار در 
سال 1979 در مسابقات جهاني جودو شرکت کرد. »امیررضا 
قمي« نیز نخستین جودوکاي ایراني شرکت کننده در المپیک 
بود. ایران در سال 2001 به افتخاري بزرگ نائل شد؛ »آرش 
میراسماعیلي«، در 62 کیلوگرم براي ایران مدال طال گرفت. 
او این افتخار را در سال 2003 )مسابقات جهاني اوزاکا � ژاپن( 
نیز تکرار کرد. در این سال »محمود میران« هم در وزن باالي 
100 کیلوگرم )100+( برندة مدال برنز شد. ملّي پوشان ایراني 

در سال هاي 1357 و 1387 قهرمان جودوي آسیا شدند.

چند نكته
- بس��یاری از جودوکاهای موفق، افتخ��ارات خود را از 24 تا 
28 سالگی کسب کرده اند. به همین دلیل هر چه زودتر جودو 
را آغاز کنید، تا رس��یدن این دوران، زمان بیش��تری دارید و 

می توانید تجربه و مهارت خود را افزایش دهید.
- با توجه به خطراتی که ممکن است در اثر برخورد ناخن های 
شما به حریف ایجاد شود، حتماً باید ناخن های دست و پایتان 

در هنگام مسابقه کوتاه باشد.
- هر چه وزن یک جودوکا کم تر باشد، اهمیت سرعت برای 
او بیشتر می شود. اگر ذاتاً سریع هستید، سعی کنید وزن خود 
را به اندازه ای برس��انید که بتوانی��د در وزن های پایین جودو 
مبارزه کنید. اما اگر سنگین وزنه هستید، باید عضالت باالتنه و 
پاهایتان را تقویت کنید تا قدرت مقاومت در برابر رقیب و بر 

هم زدن تعادل او را داشته باشید.

کمک شکم، پرتاب 
ک��ردن حری��ف در حالت 
گالویز شدن با او به کمک دست ها 
و کمر،  نگه داشتن حریف درحالي که 
پش��ت او ب��ه زمین خورده اس��ت، 
نگه داشتن حریف درحالي که پشت 
او هس��تیم و دس��تانمان ب��ه دور 

گردنش حلقه شده است.

وزن ها
مسابقات بین المللي جودو 
برگ��زار  وزن  هف��ت  در 
مي شود. در تمام این وزن ها، 
وزن جودوکا باید کمتر از وزني 
باش��د که براي شرکت در 
آن دسته در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت؛ مسابقات 
بخش مردان در بخش 
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 لیال جلیلي

داستان عاشورا

نویسنده: محمد سعید بهمن پور
تصویرگر: پرویز اقبالي

ناشر: دانش آموز
)تلفن: 33939233� 021(

چاپ چهارم: 1389
قیمت: 70000 ریال

روایت��ي  عاش��ورا«  داس��تان   «
مص��ور از واقعة کربالس��ت که 
به زباني س��اده و با اس��تناد به 
مناب��ع معتب��ر تاریخي نوش��ته 
شده اس��ت. این روایت از زمان 
مرگ معاویه ش��روع مي شود و 
با بیان رشادت  هاي حماسه سازان 
عاش��ورا و س��رانجام ب��ه آتش 
کشیده شدن خیمه هاي اهل بیت 
امام حسین)ع( در صحراي کربال 

به پایان مي رسد.

مسافر قبله

به كوشش:  علیرضا كمري
تصویرگران: فریدالدین مالیي ، سید 

حسن موسوي
ناشر: كانون پرورش فكري كودكان 

و نوجوانان
)تلفن: 88964115 � 021(

چاپ اول: 1390
قیمت: 37000 ریال

ناصر خسرو قبادیاني، شاعر ایراني 
در چهل س��الگي رویایي دید که 
زندگیش را تغیی��ر داد. روز بعد 
به نیت زیارت خانة خدا سفري 
را آغ��از ک��رد که هفت س��ال 
طول کش��ید. ناصرخسرو بعد از 
بازگش��ت قدیمي ترین سفرنامه 
به زبان فارس��ي را با نثري روان 
ارزشمند  نوش��ت که اطالعات 
جغرافیایي و تاریخي آن دوره را 

در بر دارد.
این کت��اب گزیده اي از س��فرنامة 
ناصرخسرو است. براي فهم متن، 
معني واژه هاي دش��وار در حاشیة 
صفحه ها نوشته شده، گفتني است 
لوح فشردة متن ضمیمة کتاب است.

طعمة نیل

نویسنده: احمد برادري
تصویرگر:  فرهاد جمشیدي

چاپ  اول: 1388
ناشر: برادري )66490772� 021(

قیمت: 37000 ریال

داس��تان این کتاب ک��ه بر گرفته از 
قرآن کریم اس��ت از آنجا ش��روع 
مي ش��ود که فرعون مص��ر تصمیم 
مي گیرد خداي خدایان ش��ود، پس 
ش��بانه دستور کش��تن همة کاهنان 
معبدها را مي ده��د تا به عنوان خدا 
و ش��اه بر مصریان فرمانروایي کند. 
موسي که ده سال پیش مصر را ترک 
کرده ب��ود، حال برگش��ته و تقاضاي 
دیدار با فرعون را کرده است. فرعون 
براي تحقیر موسي نقشه کشیده و او 

را به حضور پذیرفته است و ... .



76
آث���ار رسی�دة شم��ا
زیرنظِر علیرضا لبش

زیرذره بین

دوست خوبم، رامیال

ش��عر قشنگت  را با عنوان »جای خالی دارید؟« خواندم. 

تخیالت و عواطفت را به خوبی توانس��ته بودی در قالب 

شعر بریزی. سرزمین رویا ها را به خوبی در ذهنت ساخته 

بودی. خیال یکی از عناصر اصلی در ش��عر است. شاعر 

باید بتواند با خیال چیزی را به وجود بیاورد که قبال وجود 

نداشته اس��ت و تو به خوبی سرزمین خیالی ات را برای 

مخاطب توصیف کرده بودی. خیال گونه ای نقاشی است. 

همیش��ه وقتی از شما می خواهند یک خانه نقاشی کنید، 

این خانه را از خیالتان می کش��ید. ی��ک خانه تک افتاده 

وس��ط دشت سرسبز که از دودکشش دود بلند می شود 

و سقفش شیروانی است، در حالی که خانة خودتان شاید 

هیچ ش��باهتی به آن نداشته باشد. تا به حال به این فکر 

کرده اید که این خانه از کجا می آید؟ 

این خانه   همان چیزی اس��ت که از 

خیال شما می آید. در هنر و به خصوص شعر، خیال نقش 

ک آرزو را در شعرت بیان 
مهمی دارد. تو به عنوان شاعر ی

کرده ای که می خواهی به سرزمین رویا ها و خیالت پرواز 

کنی و در واقع با سرودن این شعر این کار را کرده ای. تا 

به حال فکر کرده ای که چرا شعر می گویی یا هنرمند چرا 

اثر هنری خلق می کند؟ 

چ��ون می خواهد به دنیای خیال و رویا هایش پناه ببرد و 

آنجا زندگی کند. در پرواز به س��وی س��رزمین رویا ها و 

شاعری موفق باشی.
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جای خالی دارید؟ 
دوست دارم قاصدک شوم

سبکبال و بی خیال
با نسیم هم سفر شوم تا کجا

تا جایی که قلب برگ، زیر تازیانة باد
از هم نپاشد

و دل ها آبی باشد 
و هیچ کبوتری به دیگری دروغ نگوید

تا جایی که پرنده ها بتوانند آزادانه پروازکنند
و قناری ها معنای کلمة قفس را ندانند

تا جایی که رویاهای لطیف ش��عر الی دفتر 
بسته نخشکد

و هیچ بارانی روی هیچ پروانه ای نبارد
و همةگریه ها برای شادی باشد

ای سرزمین رویاهای من 
و  ای تمام کوه ها و جنگل هایش

ای تمام رود ها و دریا هایش
و  ای تمام تپه ها و دره هایش

جای خالی دارید؟ 
دختری می خواهد سوار بر بال رویا هایش 

به سویتان پرواز کند
جای خالی دارید؟

رامیال نور محمدی/ نجف آباد
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گلچين

خانه تكانی
چند وقتی بود که مامانم دلش می خواست خانه تکانی کند  آن 
هم اساسی. باالخره مامان شروع کرد. اول نوبت اتاق خودشان 
بود. طبق معمول مامان نمی گذارد این وس��ط سر من بی کاله 

بماند. 
-هانیه خانوم بیا سریع این آینه رو تمیز کن. 

من هم شیشه پاک کن به دست شروع کردم به تمیز کردن 
که دستم فرو رفت توی آینه... )ماما... بابا...( 

فکر کنم من کوچولو شده بودم؛ یعنی این آینه من را به گذشته 
برگردانده بود. چون اینکه از صدایم، یک پوشک هم توی پایم، 

یک پستونک هم توي دهانم. 
� قربون دختر گلم برم. بیا مامان، ش��یر بخوره دخترم. )اَوه... 
اَوه...( وای حاال که مامانم با یک شیشه شیر آمده، مطمئنم که 
من هانیة سیزده ساله نیستم، هانیه سیزده ماهه ام. اما دیگر کی 

حوصله دارد سیزده سال دیگر صبر کند!؟ 
فکری کردم عالی و ماهرانه. به سمت اتاق مامان و بابا رفتم. 
خدا را ش��کر آینه آنجا بود. ش��روع کردم به سر و صدا که 

مامانم آمد توی اتاق و گفت:
»ای وروجک کجا بودی؟ ها؟«

-اَوه.. اَوه..
دستم را به طرف آینه دراز کردم. مامان گفت:»بیا عزیزم! ولی 

زود باید پس بدی، خطرناکه.« 
و آن را گذاش��ت جلوی من. من هم بی معطلی دستم را فرو 

کردم توی آینه.
- وای... ننه! 

-بله مادربزرگ. 
وای! حاال من شده بودم یک پیرزن نود ساله.

-ببینم نوة گلم، قربونت برم نمی دونی آینة مامان من کجاست؟ 
-مادر بزرگ، خودتون گفتید که وقتی سیزده ماهه بودید آن 

را شکوندید! مگه یادتون نیست؟ 
-چرا. چرا. 

حاال من ماندم و نود سال سن. 
                                     امیرعلی رجبی/ تهران

پرواز
خواهران و برادرانم یکي یکي دزدیده می شوند. چند تا می خورند 
و پس از چند لحظه پرواز، سقوط مي کنند. فکر کنم یکی از این 
روز ها نوبت من هم برس��د، ولی من نمی خواهم به سرنوشت 
آنها دچار ش��وم. می خواهم تا آخرمقاومت کنم. صدای پایی 

می شنوم. اِ اِ چه کار می کنی؟آخر چرا من.  ای وای نکن! 
حاال من هم یک موشک در حال پرواز هستم.

امیرمحمد ناصری/ تهران

داستان برگ
برگ خودش خسته می شود

از شاخه می افتد
پاییز فقط یک بهانه است.

          هانیه راعی/ دماوند
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رودخانة دوغ
دو نفر نشسته بودند و

قاشق قاشق ماست توی رود خانه می ریختند.
رهگذري پرسید: »چه کار می کنید؟!« 

� داریم دوغ درست می کنیم.
� برایتان متأسفم. همین کارها را می کنید که همه می گویند کم 

دارید. آخر این همه دوغ را کی می خورد؟! 
شاهین حسین زاده/ اهواز

مرض قند
مردي براي مهمان هایش چاي آورد و گفت:

»به کله قند باالی یخچال نگاه کنید و چایتان را بخورید.«
بچةمهمان زل زده ب��ود به کله قند که صاحب خانه زد پس 
کلة بچه و گفت: »من گفتم چای با قند بخور نه چای شیرین!«
زینب داوودی/ كاشان

 كولر بی ظرفیت 
کولر خانة یکي خراب شده بود.  به همسرش گفت: 

»چند دفعه گفتم پنج نفری جلوی کولر نشینید!« 
 سعید قلی پور/ ساری

هواپیمای پدری
هواپیمایي داشت سقوط می کرد و
همه جیغ می زدند، جز یک نفر! 

پرسیدند:» تو چرا ساکتی؟!« 
گفت: »هواپیماي بابام که نیست، چه کار کنم سقوط کنه!«

زهرا خان احمدی/ تهران

 
كالس تقویتی

یکي کدو تنبل  خریده بود،
اسمش را نوشت کالس تقویتی!

بهروز گودرزی/ بروجرد  



زنـگ  تفریح
محمد عزیزی پور

1  پایتخت کشور پرو: .... 
2  شهر چاي ایران: .... 
3  کشتي کوچک: .... 
4  شتر بي کوهان: ....

5  شهر مقدس بوداییان: ....
6  نام استاني: ....
7  زبان عرب: ....

8  از کشورهاي خاورمیانه: .... 
9  نام گلي: ....

10 از مرکبات است: ...

پاسخ تمامي سؤال هاي زیر با حرف )ل( شروع مي شود.
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1 2 3 4

5- از چهار شکلي که به ظاهر شبیه 
هم هستند، مشخص کنید کدام با 

بقیه فرق دارد؟

2- با قراردادن چه عددي 
در انتهاي ردیف، مجموعه 

کامل مي شود؟
12 � 15 � 19 � 24� .... 1- چیستان

 آن چیست که پا و سر ندارد
گرد است و دراز و در ندارد

اندر شکمش ستارگانند
جز نام دو جانور ندارد

3- یک ساعت دیواري که کار نمي کند، در 
خرداد ماه چند بار زمان صحیح را نشان 

مي دهد؟
4- مسابقة حضور ذهن � مّدت پاسخ گویي سه دقیقه



پس از حل جدول، حروف مربع هاي شماره دار را به ترتیب بنویسید تا رمز آن به دست آید.

نهم محرم

1

2

9

3

8

6

7

10

18

511

14 13

4

16

12

17

15

پایتخت 
بنگالدش

مناسبت 16 
آذر

ويکشور عربي

گنج عرب میان تهي

کشور کانگورو

زبان مردم 
پاکستان

جانوري 
خطرناک

پول ژاپنمفرد موارد

عددي یک 
هضم غذاشیوارقمي

نار

کانون بی انتها

منسوب به فر
فرتوت به هم 

ریخته باال پوش

دهانبرو بیرون

نام استاني آقاي فرانسوي

شاعري معاصر

ضمیر جمع

آتشدان

چندین یون

منطقة نهنگ
مانع میان دو سردسیر

چیز

کتاب شعر 
شاعر طاقت زمستان عرب دهم محرم

قاضي

درماندگی

 سگ عرب هاخالي از هوا

جانوري 
اقیانوسي

سفید

گود دندان کشیدني

درخت انگور
خرابي

اهل هنر

پیامبر نقاش

ضد خیانتبسیط

حرکتجمع مادهماه بعدي

واسطه

بدحالي مجنون

آئین خوب

یک بالن
کروکودیل

از مشتقات 
اسیرانشیر

 میوه ايخزندة گزنده

حرف همراهي میوه اي

کارپرداز

جمع لوح

آخرین شب 
آذر ماه

روز بعد

سبزینه

جام وارونه

تمجید

واتر نامرتب

کشوري خاک سرخ
باستاني

مخّفف آرامش
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کشوري 
آفریقایي



پاسخ رسگرمی پاسخ رسگرمی
1. خربزه 

2. عدد 30
3. در ش��بانه روز دو بار زمان صحیح را نشان مي دهد. در نتیجه در 

خردادماه که 31 روز است، 62 بار زمان صحیح را نشان مي دهد.
4. 1. لیما    2. الهیجان   3. لنج  4. الما    5. لهاسا

6. لرستان  7. لسان    8. لبناني  9. الله یا الدن   10. لیمو
5. شکل شمارة 2

رمز جدول: خوبي سخن، در کم گفتن است.

1. پاس��تاها را با کمک بزرگ ترها داخل آب جوش و نمک 
بریزید و بعد از ده دقیقه جوشیدن، آبکش کنید.

2. بادمجان ها را بشویید. سپس با پوست نگیني خرد کنید و 
در روغن سرخ نمایید.

3. حاال یک حبه سیر را خرد و به بادمجان ها اضافه کنید.
4. گوجه فرنگي ها را ه��م خرد کنید و به همراه بادمجان ها 

تفت بدهید.
5. ریحان خرد ش��ده را نیز به مواد اضافه کنید و زیر اجاق 

را خاموش کنید.
6. اکنون پاستاها و بقیة مواد را با هم مخلوط کنید.

 غذا حاضر است. نوش جان

پاستا بادمجان
اعظم اسالمی

عكس: اعظم الریجانی
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مواد الزم 40
پاستاي لوله اي      حدود 250 گرم

بادمجان             دو عدد
ریحان               مقداري

سیر                  یك حبّه
گوجه فرنگي        چهار عدد

پاستا بادمجان
عكس: اعظم الریجانی

مواد الزم
طرز تهیه


