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روزی پادشاهی به تیمارستان رفت تا سری به 
ديوانه ها بزند. موقع ديدار، در حالی که دلش 
به حال آنها سوخته بود، از رئیس تیمارستان 
پرس��ید:»اگر يكی از اينه��ا ادعا کند حالش 

خوب شده، چطور امتحانش می کنید؟«
رئیس جواب داد:» ابتدا حوض بزرگ وسط 
حیاط را پر می کنیم. بعد يك سطل می دهیم 
به آن ش��خص تا آب حوض را خالی کند. 
اگر خوب ش��ده باشد، قبل از هر چیز بايد 
ش��یر آب را ببندد. وگرنه معلوم می شود 

هنوز جای کار دارد!«
پادش��اه گفت:»عجب فكری! چرا به عقل 

من نرسید؟!«
دوستان نوجوان، اين حكايت فقط يك لطیفه 
است، اما اگر خوب دقت کنیم، همۀ ما در 
زندگی حوض هايی داريم که بايد خالی کنیم 
و ش��یر هايی داريم که بايد ببنديم. به طور 
مث��ال گاهی کل��ی درس و کار های واجب 
داري��م، اما ناگهان به خودم��ان می آيیم و 
می بینیم ش��ب از نیمه گذش��ته، کتاب ها 
جلويمان پخش و پالست و ما همچنان پای 
تلويزيون به شكس��تن تخمه مشغولیم. آن 
وقت خود را فري��ب می دهیم و می گويیم؛ 
عیبی ن��دارد. فردا جب��ران می کنم! يعنی 
به جای بستن ش��یر ی که وقت ما را هدر 
می دهد، هی کار امروز را به فردا می اندازيم؛ 
بنابراين پرداختن به کار های متفرقه موقع 
درس خواندن يا انجام دادن کار های بیهوده 
و زمان سوز، مثل اين است که بدون بستن 
ش��یر، هی آِب حوض بكش��یم. اين طوری 

حوض مشكالت هیچ وقت خالی نمی شود.
مسابقۀ شیر بندان 

در بارۀ بستن شیر های زندگی و جلوگیری از 
هدر  رفتن وقت که گران ترين دارايی ماست، 
فك��ر کنید و نتیجۀ فكر خ��ود را به صورت 
داستان، خاطره، لطیفه و حتی نقاشی و کاريكاتور 
به دفتر مجله بفرستید تا در بخش»گلدان« 
چاپ ش��وند. به آثار برتر هدايايی از طرف 

رشد نوجوان تقديم خواهد شد.
سردبیر

شیرهای بستنی!

حساب سر انگشتی12
داستان ماه

تكواندو
36ورزش

کاشی کاری آسان34
کاردستی
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خوب، با توجه به 
مثال ها به نظرم بايد نكته ای 

را بیاموزی. 
باي��د يادبگیري به اصول خانوادگی ات 
احت��رام بگذاري. اصول خانوادگی تو اگر بر 
پاي��ه ارزش های دينی و اخالقی باش��د، به نفع 
توس��ت که به آنها وفادار باش��ی. سختی زندگی 

گاهی همین جا پیدا می شود.   
دوستانت ممكن است تو را اذيت کنند و به تو نسبت های 
نادرس��ت بدهند. تو بايد از فكر خودت دفاع کني و صبور 
باشي. اگر هم ديدي فايده اي ندارد، مي تواني کم کم ارتباطت 
را با آنها کم تر کنی. دوس��ت خوب کسی است که به عقايد 
و اص��ول زندگی ما احترام می گذارد. اگر به عقايد و اصول ما 

بی احترامی می کند، او نمی تواند دوست خوبی باشد.
وقتی کسی به تو پیشنهاد نامناسبی می دهد، بايد ببینی اين کار 
با ارزش های درونی ات سازگار است يا نه؟ بايد در ذهن 
خودت تجسم کنی انجام چنین کاری 
مادر يا پ��درت را 

ناراحت خواهد کرد يا نه؟
گاهی احساس می کنی در برابر فشار 

گروه دوس��تانت کم می آوری. درست اين 
جور موقع ها باي��د مقاومت کنی. بايد بدانی که 

ارزش های زندگی تو مهم تر از اين است که در گروه 
دوستان مورد پذيرش واقع بشوی يا نشوی. نظر آنها 

معیار زندگي تو نیست.
بله، سختی زندگی اين طور مواقع پیدا می شود. اين سختی ها 

مث��ل يك حريف هس��تند که بايد با آنها  مب��ارزه کني و با 
تكنیك هاي مبارزه آشنا باشي.

نوجوانی دوره ای اس��ت که بايد همۀ حواست را جمع کنی تا 
از آن لذت بب��ری. کاري نكني که لذت های امروزت باعث 

تلخی های فردای تو شود.
گفتن يك نه! ممكن اس��ت تو را آزار بدهد. وقتی تحمل اين 
آزارها برايت سخت ش��د، می توانی اين موضوع را با مشاور 
مدرسه يا يكی از معلم هايی که رابطه بهتری با دانش آموزان 

دارد در میان بگذاری. آنها تو را راهنمايی خواهند کرد.
توصی��ه جدی من اين اس��ت، که از کتاب هاي��ی که دربارۀ 

مهارت های زندگی منتشر شده است، غافل نشوي.

 در ش��ماره های قبلی از زندگ��ی حرف زديم و گفتیم زندگی 
کردن را هم مانند هر چیز ديگر بايد ياد گرفت.

زندگی هم آسان است و هم گاهی سخت می شود. آسان است، 
چون هنوز برای ادارۀ زندگی ات مجبور نیستی کار کنی. آسان 
اس��ت چون همه دوستت دارند؛ چون در گروه دوستانی قرار 
می گیری که به تو مس��ئولیت می دهند و پیش آنها دوست 

داشتنی و  محترم هستی.
 گاهی هم زندگی سخت می شود. ممكن است درآمد خانوادگی 
شما با هزينه های شما  جور در نیايد و نتوانی چیزهايی را که 
دوست داری، بخری. شايد مجبور باشی برای کمك به درآمد 

خانواده کار هم بكنی. 
زندگی س��خت می شود، به اين دلیل که تو فكر می کنی هیچ 
کس دوستت ندارد. سخت می شود چون ممكن است پدر و 
مادرت اجازه ندهند با بعضی از  هم کالسی هايت دوستی کنی.

چون بعضی دوس��تانت از تو چیز هايی می خواهند که دوست 
نداری يا با ارزش های خانوادگی ات متناسب نیست.

س��ختی زندگی نوجوانی از اينجا شروع می شود. چون در اين 
دوره، زندگی اجتماعی ات ش��كل تازه ای می گیرد. در اين سن 
انتخاب دوست خیلی حساس است و ممكن است در شرايطی 

قرار بگیری که  نتواني در کالس، دوست مناسبی  پیدا کنی.
گاهی ممكن است مجبور شوی با کسی دوست شوی که از تو 
بخواهد خالف ارزش های خانوادگی ات رفتار کنی. برای مثال 
شايد ارزش های خانوادگی تو  در اين باشد که از حجاب برتر 
يعنی چادر اس��تفاده کنی و دوستی داشته باشی که چادر سر 
کردن  تو را مسخره کند. حتي ممكن است به نماز خواندن تو 

بخندند يا از مهربانی ات انتقادکنند.

زندگی 
سخت
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عادل اشكبوس

حسین احمدی

به زیبایی َپر
 هرگ��ز کس��ی را س��رزنش 
نمی ک��رد و از او ايراد نمی گرفت و 

عیب  جويی نمی کرد.
 هر وقت با کس��ی دست می داد، 

دس��ت خود را زودتر از دس��ت طرف 
مقابل رها نمی کرد. آن قدر صبر می کرد تا 

او خودش دستش را رها کند. از بیهوده گويی 
پرهیز می کرد و هرگز نشد که پیش ديگران پای 

خود را دراز کند.
 اگر س��واره بود، نمی گذاشت کس��ی پیاده با آن حضرت 
حرکت کند. يا او را بر مرکب خود سوار می کرد يا- اگر طرف 
قبول نمی کرد- می فرمود جلوتر برو و در فالن جا منتظرم باش.

 اگر سه روز يكی از اصحابش را نمی ديد، از حال وی جويا 
می شد. اگر در مسافرت بود، در حقش دعا می کرد. اگر در منزل 
بود به ديدارش می رفت و اگر مريض بود او را عیادت می کرد.

 در مجالس جای مخصوصی برای خود انتخاب نمی کرد و 
ديگران را نیز از اين کار منع می کرد. 

 وقتی به جمعیتی می پیوست هر جا که خالی بود می نشست 
و به اصحاب خود نیز می گفت چنان کنند. 

 هرگ��ز عهد خويش را نمی شكس��ت. روزی قرار بود در 
کنار س��نگ بزرگی منتظر مردی بماند تا برگردد. اصحابش 
گفتند چرا به سايه نمی رويد؟ رس��ول خدا فرمود: »وعده گاه 
ما اينجاست. همین جا می مانم و اگر نیامد بد قولی از طرف او 

خواهد بود.«
 هرگاه از چیزی غمگین و ناراحت می شد، به نماز خواندن 

و عبادت پروردگار متوسل می شد.
 می گفت من تربیت ش��دۀ خدا و پسر عمويم علی تربیت شدۀ 

من است.
 بیش از مقداری که برای خوراك خرج می کرد، به عطر 
پول می داد و هر گاه از جايی عبور می کرد، مردم از بوی خوشی 
که مانده بود، متوجه می شدند رسول خدا از آنجا گذشته است.

قطره ای از دریای بیكران پیامبر اکرم)ص(

نام های دخترانه با ریشه های فارسی، ترکی و عبری
 حیوان��ات و اس��لحه و اثاث 
خ��ود را نام گذاری می ک��رد. به 
طور مثال، نام شمش��یرش که  در 
جنگ ها همراه داش��ت»ذوالفقار*«، نام 
کمان آن حضرت»کتوم«، نام زرهی که 
در جنگ می پوش��ید»ذات الفضول«، نام 
شترش»عضباء« و نام گوسفندی که از 

آن شیر می دوشید»عینه« بود.
 ش��جاع ترين م��ردم ب��ود. چنانكه 
حضرت علی)ع( می فرمايد: »چون آتش 
جنگ روش��ن می ش��د و دو لشكر به هم 
می رسیدند، ما همه به رسول خدا)ص( پناه 
می برديم و کسی نبود که به دشمن نزديك تر از 

آن حضرت باشد.«
 پوشیدن لباس سیاه را دوست نداشت. مگر در سه چیز؛ 

عمامه، کفش و عبا.
 از خوردن غذای داغ پرهیز داش��ت. تا جای ممكن تنها 
غذا میل نمی کرد و به کسی که رو به رويش نشسته بود، لقمه 

تعارف می کرد.
 به نظم اهمیت بسیاری می داد.  يك روز در نماز جماعت 
ديد مردی سینه اش جلوتر از سايرين است، فرمود: »بندگان 
خدا صفوف خود را منظم کنید وگرنه میان دل هايتان اختالف 

خواهد افتاد.«
 هی��چ چیز را بر نماز مقدم نمی ش��مرد و چون وقت نماز 
می رسید، گويا هیچ يك از اهل و عیال، قوم  و خويش و دوستان 

خود را نمی شناخت.
 به اصحاب خود می فرمود: خود را به سالح پیامبران مجهز 
کنید. سؤال شد؛ اسلحۀ پیامبران چیست؟ فرمود: »دعا کردن.«

به معني پروانه است و در  شاهنامۀ فردوسی نام مادر فريدون، 
پادشاه پیشدادی و همسر آبتین است. 

فرانك بَُدش نام و فرخنده بود              
به مهر فريدون دل آگنده بود

از پیوند » پَر+وين«؛  يعنی دختري زيبا به سفیدی، ظرافت و 
زيبايی پر.   واژه وين در کردی شمالی هنوز به معنی »مانند« 
کاربرد دارد. اين نام يادآور شاعر توانا و شیرين سخن ايرانی 
پروين اعتصامي است. شگفت آن است که دارندگان اين نام 

اغلب از بانوان توانای ايرانی هستند.

نامي جهانی با ريش��ۀ ِعبری اس��ت. به معنی  ش��اهزاده. در 
کتاب هاي لغت دربارۀ معنی اين نام هم انديش��ی نیست. در 
فرهنگ های لغت به معانی خالص، صاف و ناب آمده است. 

چه حاصل زان که دانی کیمیا را              
مس خود را نكردی زر سارا

شكل يونانی شدۀ نام آکادی »َسّمور-آمات« است که »هديۀ 
دريا« معني می دهد. س��میرا نام فرمانده جنگجوی بابل بوده 
 است. اغلب سمیرا را نامي عربي مي پندارند، اما در هیچ کشور 
عربي اين نام به کار نمي رود. در عربي نام  »َسمیرۀ« به معنی 

دختر افسانه گوي شب  به کار مي رود. 
برخي سمیرا را »دختر کوچك س��بزه رو« يا » داراي پوست 
گندمگون « معني مي کنند،  اما در اين صورت بايد » ُسَمیراء« 
بر وزن فَُعیالء و مانند ُحَمیراء خوانده  شود نه  َسمیرا. سمیرا 
کوتاه شدۀ »ِسمیرامیس « است؛ يعني ملكه زيباروي بابل که 

شاه آن سرزمین به افتخار او باغ هاي معلّق بابل را ساخت.
ملكۀ  افسانه ای )حدود سال 800 ق م ( که به مدت هشت سال 
فرمانروای بابل بود. برخی تاريخ دانان می گويند که سمیرامیس 

ايرانی بود.
سمیرامیس از زندگی در بابل به ستوه آمده و بابل برای او خسته کننده 
شده بود. همسرش برای رفع اندوه او با قدرت بي اندازه اي که داشت 

دستور داد بنايی را در کرانۀ رود فرات بسازند.

* فقار جمِع فقره و به معنی مهره های کمر است. گفته شده است که 
روی تیغۀ این شمشیر نقش های برجسته ای شبیه مهره های کمر وجود 
داشته و به این سبب آن را ذوالفقار می گفتند. در روایات آمده است که 
وقتی در جنگ اُحد شمشیر حضرت علی)ع( شكست، پیامبر این شمشیر 
ــت که ذوالفقار  ــان هدیه کرد. همچنین در روایات آمده اس را به ایش
چون یادگاری گران بها در خاندان والیت به ارث می رسید و اکنون نزد 

حضرت صاحب الزمان)عج( است.
منبع: برگرفته از کتاب سنن النبی، نوشتۀ عالمه سید محمد حسین طباطبايی)ره(
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تهمینه حدادي

متخصص
قلب های 

آهنی

مدرسۀ مكانیك يك کارگاه بزرگ دارد. 
توي آن پر است از ماشین، موتور ماشین 

و حتي اگزوز کنده شده.
برای آنكه بش��ود از دم و دستگاه های 
موتور ماشین سر در آورد آن را به پريز 

برق وصل می کنند تا روشن شود.
تخته و نیمكت ها را هم گذاشته اند وسط 
همی��ن  کارگاه و آقاي معلم  هم درس 

عملي مي دهد، هم نظری.
توي اين مدرسه تو همان لباس هايي 
را مي پوش��ي که مكانیك هاي واقعي 
خوان��دن  درس  وقت��ي  مي پوش��ند. 
را ش��روع مي کني نزد تم��ام فامیل 
و دوس��تان، محبوبی��ت خاص��ی پیدا 
می کنی. از آن به بعد سر تو ديگر در 
انواع و اقس��ام موتورهاست تا عیب 
آنها را پی��دا و برط��رف کني. وقتی 
فق��ط با گوش کردن به صدای موتور، 
اي��راد آن را ح��دس زدی، مثل يك 
متخصص قلب س��رت حسابی شلوغ 

خواهد شد.

این ویژگي را دارید:
  آشنايي اولیه با ماشین

ش��ما اگر قبل از تحصیل با ماشین ها 
آشنا نباش��ید نمي توانید در اين رشته 

موفق شويد.
  سالمت جسماني

سكوی پرش ...
محمد جواد خس��روي و محمد سجاد 
عس��گري هر دو دانش آموز رش��تۀ 
مكانی��ك هس��تند. آنه��ا مي گوين��د 
عده اي خیال می کنند که بچه تنبل ها 
به اين رشته ها مي آيند، اما محاسبات 
فني در اين رش��ته خیلي مهم اس��ت 
و در همۀ کش��ورها کارهاي فني يك 
تخصص مهم محسوب مي شود و مثل 
يك س��كوی پرش، فرصت پیشرفت 
ايجاد می کند. وقتي با مكانیك خودرو 
آشنا باشي مي تواني تندتند ترقي کني 
و به تعمیر موتور هواپیما و کشتي هم 

بپردازي.

چه درس هایي مي خوانید؟
  محاسبات فني
  کارگاه هاي فني

  تكنولوژي مولد قدرت
  تكنولوژي ديزل

  رسم فني تخصصی
و ...

چه چیزهایي را یاد مي گیرید؟
   تنظیم موتور سیكلت

   تنظیم موتور و کاربراتور يا انژکتور
   تعمیر گیربكس

   تعويض صفحه کالج
   تعمیر شیشه باالبر

   تعويض شیشه بغل و شیشه جلو
و صد البته انواع موتور، انواع شاسي هاي 
ماشین، انواع سپرها و سیستم برق رساني.

معرفي رشتۀ مكانیك خودرو

عشق ماشین ها مي روند رشتۀ »مكانیك 
خودرو« تا با انواع و اقس��ام ماش��ین ها 
آشنا ش��وند. مي گويند در هر جاي دنیا 
که باشي مي تواني يك جعبه در دست 
بگیري و کار کني، تويي و جعبه ابزارت و 

يك دنیا ماشین.

امتحان پایان ترم چه شكلي است؟
محمدجواد می گويد يك موتور ماشین 
را مي گذارند جلويمان و از ما مي خواهند 
عیبش را پیدا کنیم. ممكن اس��ت يك 
قطعۀ ريز از آن را برداش��ته باش��ند و 
امتحان ما اين باش��د که سر در بیاوريم 

آن قطعه چیست.

ــته ها ادامه  ــن رش ــد در ای مي توانی
تحصیل دهید:

 مكانیك جامدات
 مكانیك سیاالت

 مكانیك موتورهاي دريايي و...
*با تشكر از هنرستان فني قدس، منطقه 6

عكس: اعظم الریجانی



دنیای جدید
ریبا! تصویرگر:   سام سلماسی
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حسین امیني پویا  

چراغ روشن
ــلناَك شاِهداً و ُمبشراً و نَذیراً و  یا اَیُّهاَ النَّبُي اِنّا ارَس

داعیاً الي اهلل و سراجاً ُمنیراً ]احزاب: 45و 46[
ــتادیم تا گواه باشي و خوبان را به  ــالت فرس »تو را به رس
ــاني  رحمت الهي مژده دهي و بَدان را از عذاب خدا بترس
ــدا دعوت کني و چراغ  ــوي خ و به اذن حق، خلق را به س

فروزان عالم باشي.«
سراج به معني چراغ و منیر به معني درخشان است. خداوند 
بزرگ در اين آيه پیامبر اس��الم )ص( را چراغي روشن بخش 
معرفي مي کند. محمد )ص( آن چراغ تابان و پر نوري است 

که راه زندگي را به نور علم و آگاهي روشن مي سازد.
جالب اس��ت بدانید در قرآن مجید تنها چهار بار واژۀ سراج 
آمده که در س��ه مورد به معني خورش��ید اس��ت _ از جمله 
در سورۀ نوح، آيۀ 16 _ آري، وجود پیامبر)ص( نیز همچون 
خورشید تاباني است که تاريكي هاي جهل و شرك و کفر را از 

افق آسمان روح و جان انسان ها مي زدايد.
هم چنان که تاريكي مايۀ وحشت و اضطراب است و نور باعث 
آرامش و امنیت و نور خورش��ید عامل رشد گیاهان، پرورش 
گل ها، رسیدن میوه ها و خالصه سبب تمام فعالیت هاي حیاتي 
است، وجود پیامبر )ص( نیز مايۀ آرامش، پرورش و رشد روح 

ايمان و اخالق و مايۀ حیات و حرکت است

اشتباه...

بعدازظهر
کي دفترهاي من را 

برداشته؟

کیف های شبیه هم 
اين چیزها رو هم 

داره.

دفترهايت توي 
کیف من چه کار 

می کنند؟

ريبا!
پیراهن من را 

هم بیاور.

 ريبا! زود باش 
مانتوي من را 
بیاور، دير شد.

دوستان نوجوان
زندگي زيبا و رفتارهاي پیامبر مهربان ما، راه درست رسیدن 
به خداس��ت. خوشبختانه ش��یوۀ رفتاري پیامبر )ص( ثبت و 
يادداشت شده و در کتاب هايي به چاپ رسیده و در دسترس 
ماس��ت. در طول تاريخ بشر کمتر انساني را پیدا مي کنیم که 
مانند پیامبر)ص( جزئیات زندگي اش اين گونه روشن، بیان و 
ثبت ش��ده باشد؛ چگونگي خوردن و آشامیدن، غذاهاي مورد 
عالق��ه، نوع تفريح، زمان و ش��كل خوابی��دن، جنگیدن، نماز 
خواندن، نوع پوش��ش، رنگ هاي مورد عالقه، شیوۀ نشستن و 

راه رفتن و حتي شوخي ها.
خداوند بزرگ او را پسنديده، برگزيده، تربیت کرده و برانگیخته 

است تا ما را از گمراهي و جهل و ستم و زشتي برهاند.
شناختن و عمل به شیوۀ رفتاري پیامبر)ص( راه درست زيستن 
اس��ت و موجب رستگاري و خوشبختي در دنیا و آخرت. اين 
چیزي اس��ت که قرآن به روشني بیان کرده  است: »آناني که 
از فرس��تادۀ خدا ]محمد)ص([ پی��روي مي کنند پیامبري که 
به نیكي فرمانش��ان مي دهد و از ناشايست بازشان مي دارد و 
چیزهاي پاکیزه را بر آنها حالل کرده و چیزهاي ناپاك را حرام 
و بار س��نگیني را از دوشش��ان بر مي دارد و قید و بند آنان را 
مي گش��ايد، پس کس��اني که  به او ايمان آوردند و حمايت و 
ي��اري اش کردند و از نوري که با او نازل ش��ده)قرآن( پیروي 

نمودند آنها رستگارانند.« ]اعراف: 156[

ای وای 
سوخت!

خوب! برای آدم شدن 
بايد اشتباه کنم.

از اشتباه من خوشتان 
می ياد؟!

باز هم اشتباه 
کردم. چه سؤال 

سختی!



عجب دريبلي مي زنه 
اين نیما و حاال ... 

و حاال 
ريبا شوت 

مي کند.

نیما! دو هفته از پول 
توجیبي خبري نیست.

ريبا! تو هم بايد 
دو هفته ظرف ها 

را بشوري.

چند روز بعد

ريبا! تو هم تازگي ها دست و پاچلفتي شده اي.

ناسالمتي تو يك 
رباتي و برنامه هايت 

حساب شده است.

ولي شما انسان ها هم اشتباه مي کنید.

من که نه! ولي سارا زياد اشتباه مي کند.

اشتباهات انسان ها به خاطر محدوديت ها و 
نادانسته هايشان است.

حاال وقتشه 
که شیر فهمت 

چي چي فهم؟کنیم.

ما گاهي اشتباه مي کنیم چون 
محدوديت هايي داريم؛ مثالً چشم 

انسان ممكن است چیزي را نبیند يا 
پاي انسان سر بخورد و نتواند تعادلش 

را حفظ کند.

بعضي وقت ها هم چیزي را 
نمي دانیم يا کم مي دانیم. مثل وقتي 

که در محاسبات اشتباه مي کنیم.

البته نوع ديگري 
از اشتباهات هم 
بین شما انسان ها 

رايج است...

امیدوارم اينها را يادنگیري.

چرا؟ اتفاقاً بد 
نیست.  ممكن 
است به دردش 

بخورد!

ريبا! چه شده؟

اينجا من بايد نتیجه گیري مي کردم، اما چون قرار است 
ديگر نصیحت نكنم، نويسنده حالم را گرفت.

تو رباتي و 
محدوديت هاي ما را 

نداري ...

انسان ها مثل 
میو ه های کال 
هستند.  طول 

می کشد تا کامل 
شوند.

گاهي شما 
کارهايي مي کنید 
که من سر در 

نمی آورم.

آدم ها گاهي جدي هستند و گاهي نه.
گاهي درست و منطقي عمل مي کنند و گاهي 
هم اشتباه. اما آدم های خوبی مثل ما سعی 

می کنند خودشان را کامل کنند.

وقت کرديد، کمی از خودتان تعريف کنید!
مثل نیما که سلطان نمره های صفر 
بود اما پارسال توانست ضعف هاي 

رياضي اش را جبران کند.

يا سارا که با دوستش قهر بود، ولي وقتي 
او به شهر ديگري رفت، کلي برايش 

گريه کرد.

خدا شانس بده! چارلی برای خنگ بازی هاش 
پول می گرفت ولی ما جريمه می شیم.

يك ماه بعد



حساب سـرانگشتی!
 ترجمۀ بهمن هدایت پورنوشتۀ مارتین آئور*

تصویرگر: مجید صالحی
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روزی مردی دانشمند گذرش به روستايی افتاد که اهالی آن به 
حسابگری معروف بودند؛ چون دير  وقت بود شب را در خانۀ يكی 
از روستايیان اقامت کرد. صبح روز بعد متوجه شد که در روستای 
آنها چاه آب وجود ندارد. هر روز کلۀ سحر، اهالی روستا تعدادی 
ظرف های خالی را بار االغ هايشان می کردند تا بروند از رودخانه ای 

که يك ساعت تا روستای آنها فاصله داشت آب بیاورند. 
مرد رو کرد به کشاورزی که شب را در خانۀ او گذرانده بود و 
پرسید: »به جای اينكه  اين راه طوالنی را هر روز يك ساعت 
برويد و يك س��اعت هم برگرديد، بهتر نیست آب خود را از 

همین روستا تأمین کنید؟«
کشاورز گفت: »البته که بهتر است. هر روز دو ساعت از وقت 
خرم و پسرم که خر را می راند، صرف آوردن آب می شود. اگر 
خر را با پسر مساوی فرض کنیم، با يك حساب سر انگشتی هر 
سال1460 ساعت نیروی کار هدر می رود. در حالی که اگر خر 
نازنینم و پس��رم اين مدت را صرف کار در مزرعه می کردند 
و به طور مثال کدو تنبل می کاش��تند، هر سال 457 کدو تنبل 

اضافی برداشت می کردم.«

مرد گفت: »می بینم که از حساب  و کتاب خیلی خوب سر در 
می آوری. چرا برای آوردن آب به روستا کانال نمی زنید؟«

کشاورز جواب داد: »به اين راحتی که فكر می کنی نیست. بین 
رودخانه و روستای ما تپه ای هست که برای کندن کانال بايد 
آن را از سر راه برداريم. با يك حساب سر انگشتی، اگر خرم 
و پسرم به جای آوردن آب از رودخانه شروع به کندن کانال 
کنند، با دو ساعت کار در روز، پانصد سال طول می کشد. من 
که ديگر پیر ش��ده ام. خیلی عمر کنم سی سال ديگر زنده ام و 
ام��كان ندارد آن روز را ببینم. پس ب��رای من آوردن آب از 

رودخانه به صرفه تر است.«
- مگر کندن کانال فقط وظیفه توست؟ اين همه خانواده در اين 

روستا زندگی می کنند!
- حق با شماس��ت، دقیقاً صد خانواده در اين روس��تا زندگی 
می کنند. اگر هر خانواده دو ساعت در روز يك خر و يك پسر 

را برای کندن کانال بفرستد، پنج سال طول می کشد. 
- پس چرا به همسايه ها پیشنهاد نمی کنی آستین ها را باال بزنید 

و کندن کانال را با هم انجام بدهید.

بزنم، از محصول و کش��ت  و  کارش بپرسم و کم کم حرف را 
بكشانم به خانواده اش و بگويم پسر هات چطورند، دخترهات 
چطورند، نوه های خوش��گلت چه کار می کنند و همین طور الی 
آخر. بعد ديگر هوا تاريك می شود و بايد شام بخوريم. بعد از 
ش��ام دوباره بساط چای را رو به راه می کنم و آن وقت نوبت او 
می ش��ود که از اوضاع مزرعۀ من و حال  و  احوال خانواده ام و 
غیره جويا شود. بعد از همۀ اينها، عاقبت خیلی نرم و آهسته 
بايد موضوع اصلی؛ يعنی کندن کانال را با او در میان بگذارم. 
با اين حساب برای صحبت با هر همسايه يك روز کامل وقت 
الزم است. همان طور که گفتم ما صد خانواده ايم؛ با يك حساب 
سر انگش��تی، 99 روز طول می کشد تا منظورم را به تك تك 
همسايه ها حالی کنم. بايد قبول کنی که من نمی توانم 99 روز 
پش��ت سر  هم کارم را رها کنم و با همسايه ها جلسه بگذارم. 
اگر اين  کار را بكنم تمام محصولم از بین می رود. بهترين کار 
اين اس��ت که هر هفته يك همس��ايه را برای طرح موضوع 
کانال به خانه دعوت کنم؛ چون هر سال52 هفته است، حدود 
دو سال طول می کشد تا موضوع را به تمام همسايه ها بگويم. 

همسايه های من آدم های حسابگری هستند و با شناختی که 
از آنه��ا دارم، در نهايت قبول خواهند کرد که کندن کانال و 
آوردن آب به روستا چیز خوبی است. من آنها را خیلی خوب 
می شناسم. شك نداشته باش که باالخره خواهند گفت اگر بقیه 
همكاری کنند آنها هم کمك خواهند کرد. بنابر اين بعد از دو 
سال بايد دوباره شروع کنم به دعوت کردن همسايه ها تا بگويم 

فالنی و فالنی قول همكاری داده اند شما هم قبول کنید.
مرد دانشمند گفت: »زحمتش زياد است. اما اين  طوری ال اقل 
بعد از چهار سال می توانید کندن کانال را شروع کنید و يك 

سال بعد از شروع حفاری هم کانال را تكمیل کنید.«
کش��اورز گفت: »هنوز يك موضوع پیچیده باقی مانده است. 
هر آدم عاقلی می داند که وقتی کانال کنده ش��د، همه از آن 
برداشت خواهند کرد، چه آنهايی که همكاری کرده باشند و 

چه آنهايی که همكاری نكرده باشند.«
مرد دانش��مند گفت: »همین طور اس��ت. حتی اگر بخواهید 
نمی توانید در سرتاس��ر کانال نگهبان بگذاريد و ديگران را از 

برداشتن آب منع کنید.«
کشاورز گفت: »مشكل همین جاست. آنهايی که از زيرکار شانه 
خالی کرده اند، به اندازۀ آنهايی که زحمت کشیده اند، مفت و 

مجانی از آب برداشت خواهند کرد.«
- راستش عقل من به اينجا قد نداده بود.

- بله مهمان عزيز، مشكل که يكی دوتا نیست؛ چون همه اهل 
حساب و کتاب هستند، به بهانه های مختلف از کارشان خواهند 
زد. يك روز خواهند گفت؛ خرش��ان می لنگد. روز بعد يكی از 
افراد خانواده اش��ان س��رما خواهد خورد. يك روز هم زنشان 
مريض خواهد ش��د و پسر و خرشان را برای آوردن دکتر به 
شهر خواهند فرستاد و همین طور الی آخر. به اين ترتیب چون 
همۀ ما آدم های حس��ابگری هستیم، خوب می دانیم که وقتی 
کار شروع شود عدۀ زيادی مريض و علیل مصلحتی خواهیم 
داشت. برای همین هیچ کدام حاضر نیستیم خر و پسرمان را 

برای کندن کانال بفرستیم.
مرد دانشمند گفت: »تسلیم! بايد اعتراف کنم داليل شما خیلی 
قانع کننده اند.« آن گاه به فكر فرو رفت و پس از مدتی ناگهان 
با صدای بلند گفت: »راس��تی! دو روز قبل از اينكه به روستای 
شما برس��م، آن طرف کوهستان روستای سرسبزی ديدم که 
قبالً عین همین مشكل را داشتند. اما از بیست سال پیش کانال 

کنده بودند.«
کشاورز گفت: »اين طور که می گويی، احتماالً آدم های ساده ای 
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- خوب، اگر من بخواهم با يكی از همس��ايه ها دربارۀ موضوع 
مهمی حرف بزن��م، آداب خاصی دارد. بايد به خانه دعوتش 
کنم، با چای و حلوا از او پذيرايی کنم، از اوضاع آب و هوا حرف 
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تصویرگر: مریم طباطبایی

غریب آشنا
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مثل خاك تشنه
قطره قطره آسمان چكید

سبز شد زمین ...
گلي شكفت.

مثل خاك تشنه
مثل غنچه ها

آب هم سالم بر حسین)ع( گفت!
باز حرف ظهر و تشنگي

حرف آفتاب مي شود
آه! تا همیشۀ خدا

ابر از خجالت آب مي شود ...
مریم هاشم پور 

غریب آشنا

پیش تو غريب آشنا آمده ايم
هم با هم و هم جدا آمده ايم

اينجا همه چیز هست و چیزی کم نیست
زيرا به زيارت رضا)ع( آمده ايم

سالم ای امامی که نامت  
کالم دل آسمان هاست

سالم ای بهاری که سرسبز
به مهرت کران تا کران هاست

تو پايان شام سیاهی
تو آغاز صبح سپیدی
پناهی تو در بی پناهی
امیدی تو در ناامیدی

کنار تو آرامشی هست
که در هیچ جای جهان نیست

کم و بیش اگر خواهشی هست
به غیر از تو ای مهربان نیست
به سوی تو می آيم ای دوست

که با هر غريب آشنايی
مرا غرق در روشنی کن

تو خورشید خورشیدهايی
بابك نیك طلب

مهرباني خدا
 صبح زود

روي برگ گل
بلبلي ترانه اي سرود

دست هاي هر درخت
رو به آسمان

دراز بود
آب و خاك و باد

در نماز بود
ناگهان

من پر از دعا شدم
چون کبوتري

در آسمان رها شدم
آسمان توي چشم من نشست

من پر از 
مهرباني خدا شدم.

مریم زرنشان

رمِز لحظه
يك درخت مي تواند

شاخه هاي سبز خود را
در هوا بگستراند

يك پرنده مي تواند
روي شاخه دم بگیرد

از جوانه ها بخواند

من چگونه مي توانم
در حیاط شاد خانه

سرد و بي صدا بمانم؟

من چگونه مي توانم
راز فصل را نفهمم

رمز لحظه را ندانم؟
مهدي مرادي

زیر نظِر بابك نیك طلب



سردار 
بدر

بازی با دشمن
لحظه هایي با سردار شهید مهدي باکري 

قسمت چهارم 
حبیب یوسف زاده/  تصویرگر: علی محمدی، محمد طحانی 

دشمن از ترسش نیروهاي زيادي در 
جنوب جمع کرده، بايد فريب بخورد. بايد 
کاري کنیم که خیال کند از غرب حمله 
خواهیم کرد، اما آخرين لحظه از جنوب 

غافلگیرش کنیم.

برادر مهدي، نظر 
شما دربارۀ عملیات 

جنوب چیست؟

فريب دش��من در اين شرايط کار آسانی نیس��ت. به موقع اش توضیح 
می دهم. ضمناً به چند نكته بايد توجه کنیم.

1. اين لباس هاي غواصي که االن داريم، حتي زير نور کم س��تاره ها برق 
مي زنند. بايد رنگ آنها طوري باشد که نور را منعكس نكنند.

2. کفشك هاي غواصي هم، زيرشان صاف است. وقتي غواص ها به ساحل 
برسند، ُسر مي خورند. بايد کفشك هاي عاج دار تهیه کنیم تا لیز نخورند.

3. قايق ه��اي تن��د رو که روي آنها تیربار نصب مي کنیم س��ه نفره اند. 
قايق هاي سه نفره چون سبك هستند موقع تیراندازي تعادل خوبي ندارند. 

بايد از قايق هاي پنج نفره براي اين کار استفاده کنیم...

اينها که گفتي 
درست، با اين همه 
ماهواره هاي اروپايي 

و آمريكايي که 
حرکات ما را براي 

دشمن گزارش 
مي کنند، چطوري 
فريبشان  بدهیم؟

 کار زياد سختی نبود. 
بايد کمی دقت کنیم...

چطوری متوجه 
اين ايرادها 

شده ايد؟

غیر از خودت ده نفر انتخاب کن. بايد برويد 
ارتفاعات سومار و آنجا صد تا چادر برپا کنید و 
شب ها جلوي همۀ چادرها فانوس روشن باشد. 
دشمن بايد خیال کند، ما نیروي زيادي را آنجا 

مستقر کرده ايم.

تا يك ساعت ديگر 
راه مي افتیم.

دقت کن از اين ده نفر  يكي حتمًا 
آشپز باشد يكي هم  امدادگر تا اگر 
کسي را عقرب نیش زد يا دل درد 
گرفت، او به دادش برسد. مراقب 
باش گالن نفت را کنار موادغذايي 
نگذاريد ... بیا بگیر 43 نكته را که 
بايد رعايت کنید توي اين کاغذ 

نوشته ام!

 بچه ها بیكار ننشینید. بايد هي از اين چادر به آن 
چادر برويد تا نیروهاي شناسايي دشمن خیال کنند 

توي اين چادرها پر از رزمنده است.

قربان مهدي باکري، فرماندۀ لشكر 
ايراني ها چند روز است که در اين حوالي 

رفت و آمد دارد. ...

احتماالً براي عملیات 
آماده مي شوند. 
مراقب باشید!!

سوي ديار عاشقان
 به کربال مي رويم

 به کربال مي رويم .... 

يك هفته است روزها 
سواره مي آيیم، شب ها پیاده 
برمي گرديم. به نظرم همگي 

سِرکاريم!

ما که اين قدر سرکاريم، 
ببین دشمن بدبخت چقدر 

سرکار است!!

حمیدجان، عراقي ها مثل زنبور اطراف 
سومار جمع شده اند. از غواص هاي 
خط شكن لشكر عاشورا چه خبر؟

داداش، همه در آمادگي کامل 
هستند. منتظر رمزعملیاتیم.

خیلی جالب است! 
شما فكر همه جا 

را کرده ايد. چند هفته است شب ها مي روم،  
تمرين بچه هاي غواصي را زير 

نظر مي گیرم.



زهره کریمی
عکس: هاتف همایی

خلی�ج ف�ارس

 در  گذش��ته  به آن سیس��تان يا نیم��روز مي گفتند.

نیم روز معادل فارس��ی »نصف النه��ار« در زبان عربی 

است. درگذش��ته اين منطقه برای منجمان يك مبدأ 

گاه شماری محس��وب می شد و همان نقشی را داشت 

که امروز نصف النهار گرينويچ در لندن دارد.  فردوسی 

در ش��اهنامه از آن به زابلستان ياد مي کند. زابل مهد 

داس��تان هاي حماس��ي و  زادگاه بس��یاري از پهلوانان 

ش��اهنامه، همچون رستم، زال و س��هراب بوده است. 

هواي گرم و خش��ك اين ناحیه موجب وزش  بادهاي 

120 روزه اي  است که  باعث شده آسیاب هاي بادي 

زيادي در آنجا ساخته شود. هنوز  بعد از قرن ها آثاري 

از اين آسیاب ها  به جا مانده.

از س��وغات زابل مي توان به قالي، قالیچه، گلیم پشمي 

و حصیر اش��اره کرد.  فرخي سیستاني)قصیده س��راي 

ق��رن4و 5 ق( و يعقوب لیث صفاري از جمله بزرگان 
زابل بوده اند.

زابل آثار باستاني زيادي در دل خود دارد. به طوري که 

باستان شناسان به آن بهشت باستان شناسان مي گويند.

قلعه مچي

 م��چ در گوي��ش محلي ب��ه معني 

خرماس��ت.  اي��ن بن��ا مرب��وط به 

دورۀ صفويه اس��ت. به دلیل وجود 

نخلستان های فراوان در اين اطراف 

به اين نام شهرت يافته است. 

آرامگاه بي بي دوست

  ورود ب��ه اين زيارت��گاه براي آقايان 

ممنوع است. مقبره متعلق به خواهر 

سیداقبال از ش��اگردان جامي، شاعر 
نامي ايران است. 

شهر سوخته

  باپنج هزارس��ال قدم��ت  از قديمي تري��ن 

شهرهاي جهان است؛ .چون دو بار در طول 

تاريخ آتش گرفته، شهر سوخته لقب گرفته 

اس��ت. در عصر مفرغ پايتخ��ت بوده. اولین 

خط کش جهان به طول ده سانتي متر، اولین 

جراحي مغ��ز، اولی��ن کارگاه تولید کفش و 

پارچه و  اولین چشم مصنوعي همگي نشان  

از پیشرفت و شكوه اين شهر در قديم دارد. 

دهانۀ غالمان

 مق��ر حكومت��ي مرب��وط ب��ه زم��ان 

هخامنشیان. به دلیل نگهداري بردگان 

در اين محل، به دهانۀ غالمان يا دروازۀ 

بردگان معروف بوده است.

 کوه خواجه

تنها بلندي دشت سیستان  

اس��ت که باالي آن معبد و 

کاخ عظیمي متعلق به دورۀ 

اشكانیان و ساس��انیان قرار 

دارد. اين بنا  براي زرتشتیان، 

مسیحیان و مسلمانان مقدس 
بوده است.

 زابـــل
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نقشه 
ذهنی

محمد عزیزی پور
تصویرگر: سام سلماسی

دوستان نوجوان، از مطالب درسی خود نقشه ذهنی تهیه کنید و به دفتر مجله بفرستید تا در مسابقه رشد نوجوان شرکت نمایید. 
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زنگ 
تفریح

خاطرات یک 
مداد

 علیرضا لبش

ام��روز مرتب و منظ��م با لباس ن��و و نوِك تیز، 
پش��ت ويترين مغازۀ لوازم تحرير می درخشیدم. 
ش��ما هیچ وقت مداد نبوده ايد که بفهمید داشتن 
نوك تیز چ��ه حالی دارد. منتظر ب��ودم تا اولین 
دفتری  را که به نوکم رس��ید، حسابی سیاه کنم. 
ي��ك دانش آموز کثیف ک��ه آب بینی و دهانش 
آويزان بود از در مغازه وارد ش��د. اول فكر کردم 
مريض است. بعد گفتم احتماالً زيبايی من دهانش 
را آب انداخته. جوری به من نگاه می کرد که انگار 
دفعۀ اولش است يك مداد خوشگل را از نزديك 
می بیند. با نگاهش می خواست مرا بخورد، اما به 

اشتباه مرا خريد. 

 اين دانش آموز مث��ل اينكه واقعاً هاری دارد. مثل يك 
س��نجاب هار چنان مرا به نیش کشیده است که جای 
دندان هايش روی بدنم زق زق می کند. مگر من خیارم 
که اين طور مرا می َجوی. نجو عزيزم. مگر تو موش��ی يا 
سنجابی؟ تمام سرم تف مالی شده و جای دندان های اين 

هیوال روی سرم مانده است. 

 دانش آموز عزيز لطفاً فش��ار نده. ن��وك من از کربن 
ساخته شده نه آهن. اگر به نوك عقاب هم اين قدر فشار 
بیاوری می ش��كند چه برسد به نوك نحیف و ضعیف 
من. لطفاً فش��ار نده، خودم می نويسم. الاقل به اين دفتر 
رحم کن. تمام تنش زخمی شده. فشار نده عزيزم. فشار 
نده می شكند. آهان خوب شد، نوکم شكست؟ حاال هی 
بتراش، هی بتراش. بسه. مگر من مته ام. مگر می خواهی 
کجا را سوراخ کنی که اين قدر نوکم را تیز می کنی. من 

مدادم. افزار نوشتن نه ابزار جنگی. 
امروز دانش آموز با يكی از هم کالس��ی هايش سر 
کالس درس حرفشان شد و قرار دعوا را برای زنگ 
آخر گذاشتند. وقتی زنگ خورد، دانش آموز در حالی 
که می لرزيد مرا مثل يك شمشیر در دستش گرفته 
بود. آخر من قرار بود به جنگ بی سوادی بروم. قرار 
بود فقط بر صفحۀ کاغذ بنويسم. به او گفتم مرا در 
کیفت بگذار و مثل بچۀ آدم به خانه برو. خدا پدر و 
مادر اين آقای ناظم را بیامرزد. اگر پیدايش نمی شد 
معلوم نبود چه باليی سرم می آمد. شايد االن گوشۀ 

زندان بودم يا شايد داخل جوی آب. 

 امروز س��ر کالس دانش آموز مرا داخل گوشش 
ف��رو می کرد. هی در گوش��ش داد م��ی زدم بچه 
م��ن مگر گوش پاك کنم، االن پردۀ گوش��ت پاره 
می ش��ود. گوش��ش بدهكار نبود. حتماً بايد معلم 
دعوايش می کرد تا مرا از گوش��ش بیرون بیاورد. 
شانس آوردم که فقط مرا در گوشش فرو کرد، اگر 
در س��وراخ بینی اش فرو می کرد آبرويم پیش بقیۀ 

مداد ها می رفت. 

اص��الً فكر نمی کردم روزی برس��د ک��ه مجبورم کنند 
روی نیمكت و ديوار مدرسه يادگاری بنويسم. همیشه 
فكر می ک��ردم اين کار ها فقط از مدادهای بی فرهنگ و 
بی تربیت برمی آيد. من مجبور بودم، دست خودم نبود. 
امی��دوارم مدادهايی که در آينده ب��ه دنیا می آيند مرا 

درك کنند و در مورد من فكر بد نكنند. 

آن قدر مرا تراشید و تراشید و آن قدر از دستش حرص 
خوردم که تمام قدم آب رفت. االن ش��ده ام يك مداد 
کوچك. ما مداد ها اول که به دنیا می آيیم جوان و کاملیم. 
ک��م کم کوچك و کوچك تر می ش��ويم ت��ا ديگر ديده 
نمی شويم. حاال من يك ته مداد شده ام، بنابراين به بقیه 
دوستان ته مدادم در زير نیمكت پیوستم تا لحظه هاي 
آخر عمر را با خوبی و خوشی بگذرانم. البته توقع ندارم 

که شما باور کنید!

از ته کالس می گفت: »االغ!« آن وقت 
بود که ب��ا داد و فرياده��ای جیگر که 
می گفت:»من جیگرم ... من جیگرم!« نه 
تنها امتحانی گرفته نمی شد بلكه مدرسه 

هم تعطیل می شد!
فامیل دور: در طول سال تحصیلی تمام 
وقت کالس به توضیحات جناب فامیل 
دور حذف می ش��ود دربارۀ شعر» از در 
در آم��دی و م��ن از خود بدر ش��دم«، 
»آداب باز و بس��ته کردن در«، انواع در 
از منظر درشناسی و افزودن باِب »در« 

به گلستان سعدی می شد! 
ــاده: وقتی بچه ها در حیاط  آقای همس
مدرس��ه صف می بستند، به جای آقای 
ناظم ب��ا آن س��خنرانی های تكراری و 
طوالنی، آقای همساده را می فرستاديم 
تا بلندگو را بگی��رد و از خاطرات اولین 
روزی که به مدرس��ه رفت و کتكی که 
زنگ اول همان روز از قلدرهای کالس 
خ��ورد و دندان هايش ک��ه در دهانش 
ريخت بگويد. البته خاطرۀ انفجار خودش 
و آزمايشگاه شیمی شان و حبس شدنش 
به جرم خراب کردن مدرسه هم که گل 
سرسبد خاطرات ايشان است  و شنیدن 
ص��د باره اش س��ر ص��ف لطف خاص 

خودش را دارد! 

 علي زراندوز  بودند...اگر اینها در کالس ما 

ــزی: موقعی که يك دس��ته  کاله قرم
گل ب��زرگ به آب می دادي��م و مدير 
می خواس��ت پرونده م��ان را بزن��د زير 
بغلمان، کاله قرمزی جوری با لحن جگر 
آب کن و گردن کج شده می گفت: )لطفًا 
با لحن کاله قرمزی خوانده شود!(: آقای 
مدير ... حاال شما به بزرگواری خودتون 
ببخشید! با سفارش او، اخراج، به نوشتن 

يك صفحه جريمه تبديل می شد!
پسرخاله: معلم ها هر روز با کالس خالی 
ما مواجه می شدند چون پسر خاله مرتب 
ما را مي برد بیرون  برای هل دادن تريلی 
خراب ش��ده وس��ط چهارراه، رد کردن 
اهالی خانۀ س��المنداِن کنار مدرس��ه از 
خیابان، خوردن کیك های فاس��د شده 
»آقای مربي« و بردن نفت برای مدرسۀ 

بچه های روستاهای لب مرز. 
ببعی: داس��تان چوپان دروغگو و تصمیم 
کبری را به کمك ببعی به زبان انگلیسی 
ترجمه و چاپ می کرديم و جايزه »هانس 
کريستین اندرسن« را به خانه می برديم! 
تازه آشپزی همه مان هم در حد تیم ملی 
می شد و حتی از آش��پزی مامان ها ايراد 

می گرفتیم!
ــر: ه��ر وقت ب��وی امتح��ان به  جیگ
دماغ مان می خورد يكی از بچه ها آهسته 

 اي آدم ها که در خانه نشسته، شاد و شنگولید...
خرس هاي قطبي از گرما بیزارند و امروز از آن 
گريزي ندارند. خدا مي داند چقدر دلشان هواي 

يخ در بهشت کرده است.
هر شب خواب يخچالي پر از يخمك مي بینند 
و هر صبح مي نش��ینند و تكه هاي يخي نگاه 

مي کنند که آب اقیانوس را خنك مي کند.
خرس��ي که بس��تني مي فروخت باي��د برود 

جیگرکي  بزند.
ديروز يكي از آنها را ديدم که گرمازده ش��ده 
بود و فرياد مي زد: »هوا بس ناجوانمردانه گرم 

است! دمت سرد و تنت يخ باد!«
خرس ديگري که تلو تلو مي خورد، دست هايش 
را باز کرده بود و ش��عر نامفهومي مي خواند: 
قار قار! خبردار! کي خوابه و يكي بیدار؟! اسمم 
چیه؟ پنگوئ��ن! خونم کجاس��ت؟ تو کلمن! 
يخچال من زير درخت اسكیمو گم شده! سواد 
دارم؟ ق��ار قار! بي س��وادم؟ قارقار! پس من 

خرس قطبي نیستم؟
هفتۀ پیش، دم ساحل خرس قطبي را ديدم که 
ماهي مي فروخت تا با پولش براي بچه هايش 

يخ بخرد!
صابر قدیمي

ماهی فروشخرس های 
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Illustrator: Sam Salmassi
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زنگ 
انشاء

مهدی فرج الهی

تصویرگر: میثم موسوی

واضح  برهمگان 
و مبرهن اس��ت 
ک��ه آلودگي هوا 
خیلي خوب است 

بس��یاري  تاثیر  و 
در زندگي بشريت 

گ��رم  مي گ��ذارد. 
شدن کرۀ زمین يكي از 

دستاوردهاي بزرگ افزايش 
گازهاي گلخان��ه اي در جو زمین 

است. ديگر زمستان ها  مثل سابق سرماي زننده 
ندارد و کارتن خواب ها که روز به روز بر آمار آنها اضافه مي شود 
از سرما يخ نمي زنند. همچنین سرماي کمتر؛ يعني مصرف کمتر 
انرژي براي  گرم ش��دن، پس در مصرف انرژي هم صرفه جويي 
مي شود. تابستان ها گرم تر و گرم تر خواهد شد و ما هم به همین 
تناسب نیازمان به پوشیدن لباس کمتر مي شود و اين خودش نوعي 
صرفه جويي خواهد بود. صرفه جويي ها به اينجا ختم نخواهد شد 
چرا که در هواي آلوده ديگر نیازي به عینك دودي نیست و هواي 
آلوده، عینك دودي را مرخص مي کند. اينها همه تنها گوشه اي از 
صرفه هاي اقتصادي آلودگي  هواست. شايد مهم ترين هديۀ هواي 
آلوده،  انواع تعطیلی هايی است که به ما هديه می دهد. چون تقويم 
ما برگ های قرمز کم دارد، آلودگی هوا با افزودن تعطیلی به سبد 
خوش گذرانی های ما  موجب رفع خستگی و صرفه جويی در مصرف 
انرژی می شود! همچنین با کوتاه کردن عمر ما  کلی صرفه جويي هاي 
ديگر در پي دارد چرا که فرصت نمي کنیم خوردني ها و پوشیدني هاي 

بیشتري را در اين 
دارفان��ي ب��ه بدن 
بزنی��م. خالصه هر 
جور به اين موضوع 
نگاه کنیم فايده است. 
ب��راي همی��ن باي��د بر 
خودم��ان الزم بدانیم که از 
دس��ت اندرکاران آلودگ��ي هوا 
کمال سپاس و تشكر را بكنیم. بنده به 
نوبۀ خود از همین جا دست آنها را به گرمي 

مي فشارم و به ايشان خسته نباشید مي گويم.
من از باد صبا و ناتواني دوس��تان زحمت کشم در عملیات تثبیت 
ش��ن هاي روان کشور دوست و همسايه _ عراق_ کمال تشكر را 
دارم که هر از چند گاهي اين نسیم فرح بخش به جاي پیغام يار، 

گردو غبار برايمان به ارمغان مي آورد.
 اجر زحمت کش��ان عرصۀ خودروسازي نیز محفوظ است که با 
وجود تالش هاي بي نتیجه ش��ان در رعايت استانداردهاي جهاني 

خودرو، سهم عظیمي در ايجاد آلودگي هوا دارند.
از تولیدکنندگان و عرضه کنندگان بنزين پر از سرب، شهروندان 
تك سرنشین، سیستم هاي فوق پیشرفتۀ حمل و نقل شهري، برادران 
و خواهران خیابان گرد که به شغل شريف دور زدن مشغول هستند 
و خالصه از تمام کس��اني که در اين زمینه زحمات بي ش��ماري 

مي کشند سپاسگزارم.
در پايان برخود الزم مي دانم از زحمت کشاني که در اينجا از ايشان 

نامي  نیامده است عذرخواهي کنم. اين بود انشاي من.

فواید 
آلودگی 

هوا
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نگران تربیت فرزندان  
م��ادر فرزن��دش را دعوا می کند و پس از تنبی��ه دوباره در 

آغوش می گیرد.

دوس��تداران طبیع��ت و محیط زيس��ت در سراس��ر دنی��ا 
نگران سرنوش��ت خرس هاي قطبي هس��تند. ت��ا جايي که 
27 فوريه)9اس��فند( از س��وي انجمن بین المللی حمايت از 
خرس های قطبی »روز جهاني خرس قطبي« اعالم شده است. 
منبع: National Geographic  نوامبر 2012

در موهای آن اس��ت. از اين رو خرس ها کامال س��فید ديده 
می شوند و می توانند درمیان برف ها به راحتی مخفی شوند.

خرس های قطبی شناگران ماهری هستند. آنها مجبورند از 
قطعه ه��ای يخ در حال حرکت عبور کنن��د. آنها در درياها 
و کیلومتر ها دور از قطعه های يخ يا خش��كی، در حال ش��نا 
ديده شده  اند. پاهای خزدار بزرگ خرس های قطبی، پاروهای 

مناسبی برای شنا کردن هستند.
خرس های قطبی بیش��تر وقت ها برای شكار فُك، در باالی 
سوراخی که فُك ها از آن برای نفس کشیدن استفاده می کنند، 
انتظار می کش��ند. هنگامی که فكی برای نفس کشیدن باال 
می آيد، خرس کاري مي کند که نفس کشیدن يادش برود!. 
خرس ها زندگی خود را بر روی يخ های دريايی می گذرانند و 
تمام سال را شكار می کنند. تنها خرس های ماده برای ساخت 
يك النۀ مناسب و به دنیا آوردن توله ها به ساحل می آيند. 
اما با افزايش دم��ا و گرمای جهان هر روز از تعداد يخ های 
مقاوم کاسته می ش��ود و خرس ها مجبورند انرژی بسیاری 
براي ش��نا صرف کنند. وزن خرس های قطبی سال به س��ال 
کاهش می يابد، زيس��تگاه يخی آنها روز ب��ه روز محدودتر 
می شود و اگر فكري برای جلوگیری از افزايش دمای زمین 
نشود، ش��ايد در آينده ای نه چندان دور فقط عكسي هايي از 

آنها به يادگار بماند.

خواب خرس های قطبی سنگین نیست
خرس ه��ای قطبی معموال در مكان هاي��ی به دور از باد مثل 
غارهای يخی به خواب زمستانی فرو می روند تا بتوانند دمای 
ب��دن خود را زمانی که دمای هوا به چندين درجه زيرصفر 

می رسد، حفظ کنند.
قل��ب خ��رس قطب��ی در زمان 
خواب زمستانی به کندی می تپد، 
ب��ا اين حال درجه حرارت بدن او 
کاهش نیافت��ه و بر خالف تصور 
عموم ک��ه خرس ها خواب عمیق 
زمستانی دارند،آنها می توانند به 
محض احس��اس خطر از خواب 

بیدار شوند.

خ��رس قطبی که  در س��رزمین های ي��خ زدۀ قطب زندگی 
می کند، بزرگ ترين جانور گوشت خوار خشكی است و حدود 

25 تا 30 سال عمر می کند.
 آنه��ا معم��والً از فك ها تغذيه می کنند، ام��ا ماهی، مرغان 
دريايی، الشۀ حیوانات، تخم پرندگان و گاهی سبزيجات هم 
می خورند. بويايی خرس قطبی بسیار قوی است به طوری که 
می تواند بوی الش��ۀ نهنگ يا فُك مرده را از سي کیلومتری 

احساس کند.
خ��رس قطبی ن��ِر بالغ حدود 260 س��انتی متر ق��د و 450 
کیلوگرم  و مادۀ آن حدود دو متر قد و 250 کیلوگرم وزن 
دارد. نكتۀ جالب آنكه تولۀ آن هنگام تولد چندان بزرگ تر 
از يك موش صحرايی نیست و فقط حدود نیم کیلوگرم وزن 
دارد. توله های خرس قطبی دندان ندارند و پوستشان بدون 
مو اس��ت و به مراقبت مداوم مادرشان نیازمندند. وزن آنها 
پس از سه ماه که برای نخستین بار از النه بیرون می آيند به 
13 کیلوگرم مي رسد. شیر خرس قطبی نُه برابر پرچرب تر  

از شیر گاو است و سبب رشد سريع توله ها می شود.
خرس قطبی ش��ناگر ماهری است و می تواند با سرعت ده 
کیلومتر در ساعت شنا کند. موهای میان تهی خرس قطبی او 
را در ش��نا کردن و همین طور در برابر سرمای قطب کمك 
می کند. خرس های قطبی پوس��تی چ��رب و ضخیم همراه با 
ي��ك اليه چرب��ی در زير آن دارند. اين پوش��ش آنها را در 
سرمای شديد که به 30 درجه زير صفر نیز می رسد، حفظ 
می کند. رنگ سفید پوست خرس قطبی به  دلیل نبود رنگدانه 

دی
13

91

26 



دی
13

91

28 

پاسخ

پرسش
و

داغ دل           زمیـــن
تعدادی از زمین لرزه های ثبت شدۀ سال های اخیر کشورمان نقاطی که احتمال بروز زمین لرزه بیشتر است .

در  ــا  حتم را  ــرزه  زمین ل ــدرت  ق
تلویزیون دیده اید و می دانید کشور 
ــورهای زمین لرزه خیز  ــزو کش ما ج
دنیاست. زمین لرزه ها بي خبر می آیند 
ــد جلوی آنها را  و هیچ کس نمی توان

بگیرد. 
ــه وجود دارد   خطر زمین لرزه همیش
ــا هنوز نمی توانیم پیش بینی کنیم  و م
زمین لرزه بعدی  کجا و با چه شدتی 
اتفاق خواهد افتاد که وسعت خرابی 
زمین لرزه بستگی به میزان مقاومت 
ــاختمان ها دارد. تجربیاتی که در  س
ــاط مختلف  ــال در نق ــول ده ها س ط
دنیا به دست آمده، اگر قبل از وقوع 
زمین لرزه اقدامات ایمنی الزم انجام 
گیرد در آن صورت کاهش خرابی ها 

را به دنبال خواهد داشت.

زمین لرزه چیست؟
 به طور کلی می توان گفت زمین لرزه 
ــه صفحات  ــی روی می دهد ک زمان
ــد. واژۀ  ــر روی هم می لغزن ــن ب زمی
ــی زلزل به  ــه عرب زمین لرزه از ریش

ــته  ــت. در گذش ــرزش اس ــی ل معن
ــرزه را بومهن می نامیدند که  زمین ل
ــه مرکب از بوم  ــه از بوم مثن برگرفت
ــه )حرکت( به معنی  ــن ( + مثن )زمی

حرکت زمین است. 
 علت اصلي زمین لرزه، گرماي زیاد 
داخل کره زمین است. درون زمین 
ــرارت آن به  ــت و ح ــیار داغ اس بس
پنج تا شش هزار درجه سانتي گراد 
ــد،  ــد. هرجا که حرارت باش مي رس
حرکت هم هست. پس حرارت مرکز 
زمین به الیه هاي باال منتقل مي شود 
ــي آورد.  ــه حرکت در م ــا را ب و آنه
هرجا که الیه ها ضعیف تر و نازك تر 
باشند، شكستگي ها )گسل ها( پدید 
ــل ها احتمال وقوع  مي آیند. در گس

بعدي  ــاي  زمین لرزه ه
بیشتر است.

انواع زمین لرزه
1 زمین لرزه های تكتونیكی

ــترین  بیش ــا  زمین لرزه ه ــن  ای  
ــاالنه  ــتند که س زمین لرزه هایی هس
ــوند. حرکات  ــان ثبت می ش در جه
صفحات تشكیل دهنده پوسته زمین 

عامل وقوع این زمین لرزه ها ست.  
2 زمین لرزه های آتشفشانی

ــط در نواحی فعال   این زمین لرزه ها فق
آتشفشانی اتفاق می افتند و به انفجارهای 

آتشفشانی نیز معروف هستند.  
3 زمین لرزه های فروریختی  

 بر اثر فروریختن غارها و کانال های 
زیرزمینی، لرزه هایی ایجاد می شود 
که به نام زمین لرزه های فروریختی 
موسومند. این تكان ها بسیار کوچك 
بوده و فقط اهمیت محلی دارند.

4 زمین لرزه های ناشی از 
انفجارها

 انفجارهای نظامی 
ــی،  صنعتــــ و 

ترجمه: فاطمه مدیرفالح

ــا فعالیت های  ــد ی هم چنین آمد و ش
ــی را ایجاد  ــاختمانی، نیز لرزه های س
ــان وقوع و  ــدت، زم می نمایند که ش

محل آنها قابل پیش بینی است.

مقیاس ریشتر
ــی برای اندازه گیری بزرگی   مقیاس
زمین لرزه است که چارلز ریشتر در 

سال 1935 ارائه کرد. 
ــا بزرگی کمتر از  ــی ب زمین لرزه های
ــتر، بارها در طول سال اتفاق  4 ریش
ــط انسان احساس  می افتند، اما توس
ــز  نی ــی  ــر چندان ــوند و خط نمی ش
ندارند. با افزایش شدت زمین لرزه، 
اثر تخریبی آن نیز افزایش می یابد.

ــزان انرژی  ــتر بیانگر می مقیاس ریش
ــده در کانون زمین لرزه است  آزاد ش
ــان می دهد اضافه شدن هر یك  و نش
ــرزه، انرژی  ــه به بزرگی زمین ل درج
ــده آن را تقریبا 6  /31 برابر  آزاد ش
بیشتر می نماید. انرژی یك زمین لرزه 
8 ریشتری برابر با انرژی انفجار یك 

میلیارد تن مواد منفجره   است. 
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چرا روش نشستن،پناه گرفتن وصبرکردن؟

جز این موقعیت!

مثلث زندگی

در جاده

فضای باز

حرکت امکان 
آسیب دیدن را 
افزایش می دهد

بیشترین آسیب 
از جانب اشیاي 
درحال سقوط 
ساختمان های مسدود است.

شده خطر کمتری دارند.

در ساختمان هایی که از 
گل و آجر ساخته شده اند.

سقف خراب شده شیء

فضای
 خالی

مثلث  زندگی

مثلث  زندگی

هنگام زمین لرزه مبلمان، میز،تخت خواب و... در اثر 
خراب شدن سقف از بین می روند. اما در کنار این 
اشیاء فضایی مثلثی شکل وجود دارد که به مثلث 

زندگی مشهور است. این فضا برای پناه گرفتن ایده آل 
است.

به حالت جنینی کنار تخت، مبل یا 
کاناپه بزرگ دراز بکشید.

هرچه سریع تر از 
ساختمان خارج شوید.

به کنار خیابان بروید.

هرگز زیر پل یا 
اشیایی که امکان 
سقوط دارند 
توقف نکنید.

اگربیرون از 
ساختمان هستید، 

بهتر است که از 
ساختمان فاصله 

بگیرید و به میانه 
خیابان بروید

نشستن،پناه گرفتن وصبرکردن

میز

میز

خود را روی زمین 
پرت کنید

در منزل

در محل خواب

در ساختمان های بلند

فضای باز

در زمان رانندگی

سر و گردن را 
بپوشانید

پایة میز را با یک 
دست نگه دارید 

سر را با بالش
 کامالً بپوشانید

هیچ گاه از آسانسور 
استفاده نکنید.

به محوطه ای خالی بروید.
از سیم های برق، درختان، 
ماشین ها و سایر اشیاي 
پرخطر دوری کنید.

کنار خیابان بروید 
و ترمز دستی را 
بکشید

تا تمام شدن لرزه ها 
در خودرو بمانید

اگر تیر برق روی خودروی شما سقوط کرد، تا 
برداشتن آن توسط نیروهای امداد در خودرو بمانید. 

نشسته، پناه بگیرید و منتظر بمانید.

از پنجره ها فاصله بگیرید.

به زیر میز
 بخزید

منطقه
 ایمن

تلفات انسانیبزرگیمكانتاریخ
2514 نفر7/4سلماس1309
4000 نفر*8/2بلوچستان و سواحل دريای عمان1324
20000 نفر7/2بوئین زهرا1341
19600 نفر7/7طبس1357
50000 نفر7/4رود بار و منجیل1369
42000 نفر6/5بم1382
حدود350 نفر6/4قريس-اهر- ورزقان)آذربايجان شرقی(1391

چارلز فرانسیس ریشتر

* بزرگترين زمین لرزۀ تاريخ ايران
بزرگترين زمین لرزۀ جهان به سال 1960 میالدی، با شدت 9/5 

ريشتر در کشور شیلی ثبت شده است.
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76
آثـــار رسیـدۀ شمــا لیال جلیلي

زیرنظِر علیرضا لبش

راز بقا
نویسنده: آندره سالوي

مترجم: مجید عمیق
ناشر:محراب قلم  )تلفن: 66418190_021(

چاپ اول: 1389
قیمت: 20000  تومان

»راز بقا« دربارۀ س��ازگاري پرندگان، پس��تانداران، 
خزن��دگان، ماهي ها و بي مهرگان با محیط زيس��ت 
بح��ث مي کند. در ه��ر بخش انواع اي��ن جانوران 
معرفي ش��ده اند و ما با شیوه هاي سازگاري آنها از 
قبیل مشخصات ظاهري، نوع زيستگاه، روش هاي 

دفاعي و استتار، يافتن غذا و ... آشنا مي شويم.

1001 اختراع
میراث مسلمانان در جهان ما

نویسنده: پروفسور سلیم الحسني
مترجمان: افسانه حجتي طباطبایي، سیاوش شایان و همكاران

ناشر: نشر طالیي )تلفن: 88838163_021(
چاپ اول: زمستان 1390

قیمت: 25000 تومان
در اين کتاب، ايده هاي بزرگ و اختراعات دانشمندان 
مسلمان جهان در علوم مختلف معرفي شده است مثل 
پزشكي، مكانیك، نقشه کشي، شیمي، معماري، نجوم و 
... کتاب در هفت بخش کارهاي حیرت آور مسلمانان 
را در طول هزار س��ال با تصاويري زيبا و مناس��ب به 
تصوير کشیده اس��ت. اينكه قه��وه از کجا آمده يا چه 
کسي نخستین بار از عطر استفاده کرده، چگونه افراد 
با مذهب هاي گوناگون در کن��ار هم کار مي کرده اند، 
چگونه عمل هاي جراحي پیچیده هزارس��ال پیش به 
دقت انجام مي ش��ده، چه کساني اولین بار دربارۀ جزر 
و مد، مواد معدني و اقیانوس ها تحقیق کرده اند و پاسخ 
صدها سؤال مثل اينها را در اين کتاب مي توانید بیابید.

زیرذره بین

زندگی نامۀ توپك توپچی

توپك توپچی در سال 1350 به 
دنیا آمد. نام پدرش توپی توپچی 
بود. او از ديدن پدر محروم بود؛ 
بادش  در 1349  پدرش  چون 
خالی شد. توپك که  می خواست 

توپ  ادامه دهد،  را  پدرش  راه 
بازی بین تیم های توپكستان و 
توپستان شد. او در يك بازی 89 
دقیقه ای سر کرد و باالخره در 
دقیقۀ 90، با برخورد به میله از پا 
درآمد و بادش خالی شد. بازی 
توپكستان  تیم  نفع  به  آخر  در 

تمام شد. حاال قبرش در محل 
است.  خشك  زباله های  دفن 
»فوت  نوشته اند:  قبرش  روی 
1365، محل ورزشگاه نیوکمپ، 

نام پدر: توپی توپچی«

             بردیا امیر معینی/ تهران

ــا امیرمعینی از  ــت خوبم، بردی دوس
تهران

داستانك »زندگی نامۀ توپك توپچی« 
به  بود.  خوبی  داستان  خواندم.  را 
خوبی توانسته بودی از تخیلت برای 
شرح زندگی يك توپ استفاده کنی. 
و  جديد  اصطالحات  ساختن  در 
نام گذاری  بودی.  موفق  هم  تخیلی 
تیم های تخیلی توپستان و توپكستان 
به  کاش  و  ای  بود  خوبی  خالقیت 
يك  از  هم  نیوکمپ  ورزشگاه  جای 
قالب  استفاده می کردی.  تخیلی  اسم 
کار تو داستانك بود يا داستان کوتاه 
کوتاه. به اين نوع داستان ها در زبان 
انگلیسی داستان مینی مال می گويند. در 
داستان مینی مال مانند داستان کوتاه يا 

رمان نیاز به شخصیت پردازی مفصل 
و فضاسازی زياد نیست؛ چون حجم 
داستان کم است و نويسنده فرصت 
اين کار ها را ندارد. نوشتن داستانك 
سخت تر از داستان کوتاه است چون 
نويسنده بايد ايجاز را در   نهايت آن به 
کار ببندد. ايجاز؛ يعنی استفاده از حداقل 
کلمات برای رساندن بیشترين منظور 
به خواننده. در داستانك نويسنده بايد 
بتواند با کلمات کم شخصیت پردازی و 
فضاسازی کند. در اين داستان ما  بايد 
می توانستیم شجاع بودن يا ترسو بودن 
را  او  اخموبودن  يا  مهربان  يا  توپك 
با  مخاطب  داستان  در  وقتی  ببینیم. 
را  آن  که  می شود  درگیر  شخصیت 
بشناسد. وقتی سرنوشت توپك برای 

خواننده مهم می شود که با او آشنا شود 
و احساس نزديكی کند.  براي مثال اگر 
به تو بگويند امروز يك نفر در مسابقۀ 
داستان نويسی مدرسه برنده شد. اگر 
او را نشناسی اين خبر ارزشی برای تو 
ندارد، اما اگر بگويند دوست صمیمی ات 
برنده شده است، آن وقت از اين خبر 
خوشحال می شوی. پس در داستان هم 
بايد خواننده را با شخصیتت آشنا کنی، 
آن وقت است که خواننده از اتفاقی 
که برای شخصیت می افتد خوشحال 
داستانك  در  می شود.  اندوهگین  يا 
تو برای اين کار وقت و کلمات کمی 
در اختیار داری، پس کارت سخت تر 
منتظر  بنويس.  بیشتر  شد.  خواهد 
نوشته های زيبايت هستم. موفق باشی.
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نمکدان

گلچين

مناجات نامه
چرا خوابم نمی آيد؟ 

چرا شعرم بدون قافیه آرام می گیرد؟ 
چرا باران بر اين دنیا، چرا يك دم نمی بارد؟ 

چرا اين آسمان، رنگی جز آبی به خود نمی گیرد؟ 
چرا وقتی نمی ماند؟ 

چرا آرامش و ايمان به قلبم برنمی گردد؟ 
چرا بلبل دگر با گل نمی جوشد؟ 

چرا مجنون دگر لیلی نمی خواهد؟ 
چرا چشمم دگر کعبه نمی بیند؟ 

چرا آسان ها سختند؟ 
چرا تصوير ها ماتند؟ 

چرا گل های باغ عشق پژمردند؟ 
چرا آدمها با خويشتن قهرند؟ 

چرا هم در بهار و هم خزان اين برگ ها زردند؟ 
چرا هم باد و هم بید دگر با هم نمی رقصند؟ 

جواب هرکدام اما برای خود چرا دارد 
که اکنون بايد اين پرسید

چرا آقا نمی آيد؟
فقط رويای من اين است

که روزی مهديم پرده ز وجهش باز بردارد 
فاطمه دلفانی/نجف آباد

بار الها
تو که هستی که تمام وجودم با تو رنگ زندگی پیدا می کند؟

تو که هستی که با نامت زندگی جريان می يابد و بیابان سرد 
نا امیدی را به بوستانی پر از گل های امید تبديل می سازد؟ 

می دانم که هیج نامی نمی تواند تو را توصیف کند. 
نمی دانم بگويم الهی يا رحمان، نمی دانم بگويم غفوری يا منان؟ 
فقط می دانم دل من آن قدر کوچك است که حتی نمی تواند 

يك نام را بر دوش بكشد.
به کدامین نامت پناه ببرم تا دست نیازم را بگیری  و در دست 

زندگی بگذاری؟ 
آری، يافتم که چقدر دلم کوچك بود زمانی که به دنبال زندگی 

بدون تو بودم در حالی که تو خود زندگی هستی. 
ای هستی من! 

پس بیا و روی سرم سايه فكن تا نسیم محبت تو را زير 
سايه ات حس کنم. 

ریحانه رهبر/ تهران

توصیه
به کوچه ای وارد شدم که پیرمردی از آن خارج شد. پیرمرد 
گفت: »نرو، بن بست است.« گوش نكردم و رفتم. بن بست بود. 

برگشتم. به سر کوچه که رسیدم، پیر شده بودم. 
محمد امین غالمی پرور/ تهران

مزرعۀ ماکارونی
يك نفر زمیني  خريده بود به ابعاد دو سانتي متر در هشت 

کیلومتر.
پرسیدند: »با زمینت می خوای چی کار کنی؟!« 

گفت: »می خواهم ماکارونی بكارم!« 
رامتین محمدی/ تهران

گوش پاك کن
يكی با کلید گوشش را  تمیز می کرد،

گردنش قفل شد. 

زهره باقری/ خرم آباد

آتش بازی
چوب کبريتي سرش را خاراند و آتش گرفت!

حامد حسین پور/ اراك

گفت: چهار تا. به يكی گفتند: دو دو تا؟ جدول ضرب
گفت: يه گونی!پرسیدند: سه سه تا؟ چهار تا گردو بهش دادند.

                                         
  محمود شفیعی/ همدان

 جمله سازی
معلم به دانش آموز گفت: » با سرعت جمله بساز.«

_  وي�����������������ژ ژژ.
یاسر تقوی/ تهران



دی
13

91

کاشی کاری  35
آسان!

کاردستی

 سپیده فتحی
عكس: علی خوش جام

دی
13

91

34 

ــی های های رنگارنگ رازی نهفته است که هر  در دل کاش
جا پای بگذارد زیبایی می آفریند؛ از همین روی کاشی های 
ــه در رنگین کردن دیوارهای خانه و شهر  رنگارنگ همیش
نقش مهمی داشته اند. حتما کاشی کاری های زیبا را بر روی 
دیوارهای شهر یا ایستگاه های مترو دیده اید، در این روش 
ــی های شكسته  ــكنند و با کاش ــی ها ی بزرگ را می ش کاش
طرح را به وجود مي آورند و با سیمان به دیوار می چسبانند. 

خلق اثر زيبا با کاشی های شكسته وقت و هزينۀ بسیاري الزم 
دارد، اما روش آس��ان تر و ارزان تري هم است و در همه جا 

می توان آن را اجرا کرد:

مواد الزم
  پودر مل  دو پیمانه

  پودر سینكا  يك پیمانه 
  چس��ب چوب يك  پیمانه که ممكن است بیشتر هم الزم 

شود
  رنگ روغن يا گواش

  اسپری کلیر يا براق کننده
  ظرف يك بار مصرف يا سطل ماست

  ) پودرهای باال را از رنگ فروشی ها تهیه کنید(

روش ساخت
1  پودر مل و سینكا را به وسیلۀ پارچۀ توری يا الك ريز الك 

کنید و سپس آنها را در سطل يك بار مصرف مخلوط  کنید.
2  چسب چوب را کم کم روی پودرها بريزيد و هم زمان آن 

را هم بزنید.
3  حدود ده دقیقه مخلوط را هم بزنید و سپس آن را با دست 

ورز دهید.
4  پس از ورزدادن، اگر  خمیر ش��ل اس��ت کمي پودر مل يا 
سینكا به آن اضافه کنید تا خمیر نرم شود و به دست نچسبد.
5  و اگر خمیر سفت بود و ترك بر داشت، کمي چسب چوب 
به آن اضافه کنید، ورز دهید تا خمیر حالت نرم و يك نواختی 

پیدا کند.
6  برای اينكه خمیر به دس��ت نچسبد می توانید  به دستتان 

کمی کرم بزنید.
7  برای رنگ آمیزی به دو شیوه می توانید عمل کنید:

     در خمیر مقداری رنگ روغن از رنگ دلخواه خود بريزيد 
و آن را ورز دهید تا خمیر رنگی درست کنید.

     پس از خشك شدن خمیر آن را با گواش رنگ کنید.
8  خمیرآماده شده را به شكل های مثلث يا مستطیل و مربع 
در آوريد و بگذاريد خش��ك شود. ) انتخاب شكل بستگی به 

سلیقه شما دارد. (
9  برای ايجاد  زمینه کار، طرح خود را روی تخته چوب نازك 

يا مقوای جعبه شیرينی بكشید. 
10  مانند يك پازل، قطعات خمیر خش��ك شده را با چسب 

چوب به زمینه بچسبانید.
11  سعی کنید فضاهای خالی بین قطعات باقی نماند و شكل ها 

طوری کنار هم جفت وجور شوند که زمینه مشخص نباشد.
12  پس از پايان کار با اسپری براق کننده روی کار را چندين 

بار اسپری کنید و بگذاريد کار خشك شود.
13  حاال کار، آمادۀ قاب کردن  است.

با استفاده از اين خمیر می توانید جا کلیدی، قاب آينه و تابلوهای 
زيبا بیافرينید.

خوشحال می شويم تصاوير آثارتان را برای مجله بفرستید.
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 »tae ــره اي »ِت ــارت ک ــه عب ــۀ تكواندو ترکیبي از س کلم
ــت و مشت( و  )ضربه زدن با پا(، »kwan« )ضربه زدن با دس
ــت. به این ترتیب تكواندو؛ یعنی  »دو doo« )راه و روش( اس

راه و روش استفاده از ضربات دست و پا.
مهدي زارعي

مبارزه با دست خالی
هزاران سال قبل، انسان برای مبارزه با دشمنان خود و حیوانات 
وحشی سالح های مناسبی در اختیار نداشت، اما به مرور زمان 
يادگرفت چگونه مهارت خود در استفاده از ضربات دست و 
پا را افزايش دهد و با دستان خالی از خود دفاع کند. تكواندو 
از قديمی ترين هنرهای رزمی اس��ت. تصويری در کشور کره 
مربوط به 2000 س��ال قبل، نش��ان می دهد که در آن زمان 
به سربازان فنون رزمی آموخته می شد. بعدها کرۀ جنوبي اين 
ورزش را به عنوان ورزش ملی خود  به جهانیان معرفی کرد.

قوانین
زمان: تكواندو در سه زمان )راند( دو دقیقه اي برگزار مي شود 
و پ��س از پايان هر راند، ورزش��كاران يك دقیقه اس��تراحت 
مي کنند. در پايان، ورزشكاری که امتیاز بیشتری کسب کرده 
باشد، برندۀ مسابقه است، اما در صورت تساوی، کار به راند 

طاليی می رسد.
راند طالیی: ورزشكاری که در چهارمین راند، اولین ضربه را 
به حريف بزند، برندۀ مس��ابقه خواهد بود، اما اگر هیچ يك از 
دو مبارز ضربه ای به حريف وارد نسازد، برنده با نظر داوران 

تعیین می شود.
داوران: در هر مس��ابقه يك داور وسط و سه قاضي در بیرون 
محوطۀ مس��ابقه حضور دارن��د. دو داور نیز در بیرون زمین 
مس��ئول زمان مسابقه و دو پزشك مخصوص در هر مسابقه 

حضور دارند.
زمین: مربعی به ضلع دوازده متر.

امتیاز: آنچه س��بب دادن امتیاز می شود، دقت ضرباتي است 
که  با پا به باال تنۀ رقیب زده مي شود و لگدزدن به پای حريف 
امتیاز ندارد. ضرباتی که به سر حريف زده شود، سه تا چهار 

امتیاز دارد.

تکواندو
اخطار:ک��م کاری يا خروج عم��دی از زمین، يك اخطار برای 
تكوان��دوکار به همراه خواهد داش��ت. در صورت گرفتن دو 

اخطار، يك امتیاز از نمرات شرکت کننده کاسته خواهد شد.
 وزن ها: تكواندو در المپیك در چهار وزن برگزار مي ش��ود و 
هر کش��ور حق دارد که در دو وزن ش��رکت کند. مسابقات 
مردان در وزن هاي 58، 68، 80 و 80+ )س��نگین تر از هشتاد 

کیلوگرم( و رقابت هاي زنان در وزن هاي 
49، 57، 67 و 67+ )سنگین تر از 

67 کیلوگرم( برگزار مي شود.

نوارهای طاليی روی آن، نشان دهندۀ مهارت تكواندوکار ست. 
اين نوارها »دان« نام دارد که تعداد آن يك تا ده دان می باشد.

تجهیزات: تكواندوکاران لباس و شلوار سپید مي پوشند و آنچه 
آنها را از هم متمايز می کند هوگوي )ضربه گیر و محافظ سینه( 
آنان اس��ت که برای يك شرکت کننده قرمز و برای ديگری 
آبی است. محافظ سر نیز بايد به رنگ هوگو باشد. محافظ ران، 
محافظ ساق، محافظ سینه و محافظ ساعداز جمله تجهیزاتی 

است که تكواندو را به ورزشی بی خطر تبديل  کرده  است.

تكواندو در ایران
در سال1349 گروهي از نیروهاي ارتشي باشگاه سرباز تهران، 
ورزش تكواندو را زير نظر سرگرد کره اي، پروفسور »کیم سوو 
ريان« ياد گرفتند. کیم و همكارش، سروان »لي«، عالوه بر نیروهاي 
ارتشي، تكواندو را به گروهي از عالقه مندان به ورزش هاي رزمي 
نی��ز آموختند. ايران ب��راي اولین بار در 1353 در مس��ابقات 
آسیايی و در 1354 در مسابقات جهاني شرکت کرد. فدراسیون 
تكواندوي ايران در 1363 تأس��یس شد و تكواندوکاران ايران 
در دو ده��ۀ اخیر افتخارات فراوانی به دس��ت آوردند. »فرزاد 
ذرخش«، »بهزاد خداداد«، »مجید افالکي«، »مرتضي رستمي« 
و »علیرضا نصر آزادانی« از جمله تكواندوکاران ايرانی بوده اند 
که در مسابقات جهانی برندۀ مدال طال شده اند. همچنین تاکنون 
سه ورزشكار ايرانی در المپیك برندۀ مدال شده اند که عبارت اند 
از: هادي ساعي)2 طال و يك نقره(، يوسف کرمي) يك برنز( و 
محمد باقری معتمد که در المپیك 2012 )لندن( تنها مدال نقرۀ 

تكواندو را به دست آورد.
نكته هایی برای مبتدیان

مهم ترين اصل تكواندو داشتن انعطاف  بدنی فراوان به خصوص 
در قسمت پايین تنه است. در صورتی که بدون داشتن تمرين 
کافی تصمیم بگیريد از ضربات پا استفاده کنید، ممكن است 
دچار مصدومیت های ش��ديد و حتی پارگی زردپی و رباط پا 

شويد.
*با توجه به اينكه انعطاف بدن انسان در سنین پايین تر بهتر 
از سنین باالست، اگر تصمیم به شروع تكواندو داريد، هر چه 
س��ريع تر اين کار را بكنید.آيا می دانید در تمام مدارس کرۀ 

جنوبی، تكواندو از دوران ابتدايی آموزش داده می شود؟
**در تكواندو دقت ضربه اهمیت دارد نه شدت آن. با توجه 
به مشخص بودن محل ضربه ها و استفاده از تجهیزات محافظ 
احتمال مصدومیت در اين رشته بسیار کمتر از رشته هايی چون 

فوتبال است.
***با تمرين فراوان، آرام آرام قدرت دستان و پاهايتان افزايش 
می يابد، اما تا قبل از هجده سالگی هرگز به فكر شكستن اجسام 
سخت نیفتید. اين کار باعث تغییر شكل عضالت شما خواهد شد. ــابقه  محمد باقری معتمد در یك چهارم نهایی المپیك در مقابل  مس

حریف برزیلی. معتمد در المپیك لندن نقره گرفت.

کمربند: 
رش��ته های  در 
رزم��ی، رن��گ کمربند 
مه��ارت  نش��ان دهندۀ 
ش��رکت کننده اس��ت و ه��ر 
ورزش��كار با گذراندن موفق هر 
دوره، می تواند کمربند خود را تغییر 
دهد. در تكواندو رنگ س��فید برای 
مبتديان به کار م��ی رود و با افزايش 
مهارت، رنگ کمربندها تغییر مي کند: 
سپید با نوار)خطوط( زرد، زرد، زرد با نوار 
سبز،سبز، سبز با نوار آبی، آبی، آبی با نوار 
قرمز، قرمز، زرد با نوار سیاه، سیاه. کمربند 
س��یاه باالترين درجۀ کمربند  است و تعداد 
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1  چیستان: 
چیست کاندر دهان بي دندان

هر چه افتاد ريز ريز کند
چون زني در دو چشم او انگشت
در زمان هر دو گوش تیز کند.

 PP× PP= QQRRتساوي را برقرار کنید.دادن اعداد مناس��ب يك عدد است. با قرار 5  هر حرف نمايانگر 

ش��ور عربي 
2  کدام ک

است، که اگر نقطه هايش 

م، نام 
را پايین آن بگذاري

پیامبري مي شود؟

12
8

5

9
3

7

؟
10

11

4  به جاي عالمت سؤال چه عددي 
بايد قرار دهیم؟

1. مرکز خراسان رضوي: ....

2. نور ماه: ....

3. خانۀ دوم دانش آموزان: ....

4. پايتخت ايلخانان مغول: ....

5. سیارۀ بهرام: ....

6. نام ديگر کشور مغرب: ...

7. شهر پیامبر اسالم )ص(: ...

8. از اقوام آريايي ها: ...

9. دانه کش بي آزار: ...

10. پايتخت بحرين: ...

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

7  جدول سودوکو:
در هر يك از خانه هاي خالي يكي از عددهاي 

1 تا 6 را بنويس��ید طوري ک��ه در هر کدام 
از رديف ها و ستون هاي جدول همۀ عددهاي 

تكرار نشوند.1تا 6 نوش��ته شوند و هیچ کدام از عددها هم 

4
6

3

6

4
2

3

5
1

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

رئیس مدرسه مناسبت 28  
ماه صفر

دوست علم

پرندۀ نجار

جمع مانع  جد رستم

شهري در 
فارس

بدها

واحد سطحرودي مرزي

دادو ستد 
کنندۀ پول

دست
انگلیسی

واحد شمارش 
گوسفند

بن مضارع 
افكندن

حرف دردپهلو

دو دست  پیامبران

ويرايش کننده

ذکري در نمازراست نیست

مناسبت 26 
دي ماه

لیموي انگلیسي

آباداني

اولین عدد اول

يگانهمیوه شب يلدا

شهري در نام قله اي
همدان مناسبت بیستم خداي ساختگی

ماه صفر پايان

زبان روسیه شبه جزيرۀ  
اروپايي

شهرها

 بي آبرو

آينده

مدرکي خرس عربی رودي مرزي

گشتن پايتخت ايتالیا دزد بي سر

 سپیدههرم کوچكکمك کردن

شبه جزيرۀ 
جنوب اروپا

نام دختري يازده
فرنگي

همدم

تقويم

نداي آسماني

خواهش

زينتتارزن نامرتب

شريف تر

دست
مخفف من را

ولي

جديدانجیر

آتش عربي

جگر سیاه

مخالف خیر

ديوان 
بین المللي

 شاخه اي در 
رياضي

 منسوب به 
شمال

ردگیري

جمع اديب

سوريهحوت

خوبانکشور گاندي

مبارك

1

2

9

3

8

6

7

10

18

5

14

13

4

16

12

17 19

15

11

طايفه، قبیله
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3  آن چیس��ت ک��ه ب��ا 
دست راست می توان آن 

هرگز نمی توان؟را گرفت، اما با  دست چپ 



پاسخ رسگرمی پاسخ رسگرمی
1. قیچي

2. تونس )يونس(
3. دست چپ

4. عدد 20 
اگر به ستون اول و دوم از سمت چپ توجه کنید متوجه مي شويد که

)5+7(-1 =11
)8+3(-1 =10

بنابراين در ستون سوم خواهیم داشت
)12+9( -1 =20 ← 
88×88= 7744 .5

6. 1. مشهد 2.مهتاب 3. مدرسه 4. مراغه 5. مريخ 6. مراکش   
 7. مدينه 8. ماد 9. مورچه 10. منامه.

.7 1 4 2 6 3 5
5 2 6 1 4 3
3 1 4 5 6 2
4 5 3 2 1 6
2 6 1 3 5 4
6 3 5 4 2 1

       
رمز جدول: زکات علم، تعلیم دادن است.

1. اس��فناج يا برگ چغندر را درش��ت  خرد کنید، سه 
لیوان آب و عصارۀ گوش��ت را اضافه کنید و بگذاريد 

بپزد.
2. وقتي که آب جوش آمد، رشته ها را خرد کنید و به 

مواد اضافه کنید.
3. رش��ته ها که پخت، ش��عله را خاموش کنید تا آش 

خنك شود.
4. نعناع، تره، نمك و فلفل را به ماس��ت اضافه کنید و 

هم بزنید. بعد مايه را به آش اضافه کنید و هم بزنید.
اين آشي است که هم وطن هاي ما در سبزوار درست مي کنند.

 غذا حاضر است. نوش جان

اعظم اسالمی
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طرز تهیّه

 مواد الزم
عصاره گوشت                         یك بسته

اسفناج يا برگ چغندر                نیم کیلو
رشتۀ آش                             250 گرم
تره و نعناع آسیاب شده             100 گرم

ماست پرچرپ                         نیم کیلو
نمك و فلفل سیاه                          به میزان الزم آش ماست


