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مسابقه
ب��ا مطالع��ه در زندگ��ی امام 
ديگری  نمونه های  خمینی)ره( 
از هوش��یاری و تصمیم ه��ای 
شجاعانۀ ايشان را بنويسید و به 
دفتر مجلۀ رشد نوجوان ارسال 
کنی��د. به تع��دادی از بهترين 
نوشته های شما جوايزی به رسم 

يادبود تقديم خواهد شد.

 دستور بسیج عمومی و مسلح شدن 
ــمنان:  ملت ایران برای مقابله با دش
يادگار گران بهای ديگری است که 
جرئت هرگون��ه ماجراجويی را از 
دشمنان می گیرد؛ زيرا هیچ دشمنی 
حاضر نیس��ت به جنگ کشوری 
برود که تمام مردمش آمادۀ دفاع 

از خاك خويشند.
 اعالم آخرین جمعة ماه مبارک 
ــام» روز قدس«: امام  رمضان به ن
خمینی با اين کار، خواب زور گويان 
و آدم کش های صهیونیس��ت را 
برای همیشه آشفته کرد و امید 
می رود به برک��ت يكی از همین 
روز ها، مردم فلس��طین از دست 

ستمكاران رها شوند. 
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 زندگی و خواندن 2
ــتن مثل  ــاختمان فرض کنیم، دانس اگر زندگی خوب را یک س
ــت و خواندن وسیلة اولیه و اصلی دانستن است.   اسکلت آن اس
ــل از زمانی که خواندن یاد می گیری، عالقه مند به  به همین دلی

خواندن می شوی.
خواندن کار هر روز همه آدم هایی است  که خواندن بلد هستند. 
از شماره تلفن تا پیامک، از تابلوی خیابان ها و مغازه ها تا نشانی 
جاها، اسم فیلم ها، آلبوم های موسیقی تازه، اخبار روزنامه ها، همه و 
همه به طور عادی خوانده می شوند. برای تو که دانش آموز هستی 

خواندن کتاب های درسی هم یک وظیفة روزمره است.
ــتر  ــت. بیش ولی منظور من از خواندن، چیزی بیش از این ها اس
می خواهم دربارۀ خواندن متن هایی برایت حرف بزنم که بعضی 
ــش می دهد و بعضی نیز در پرورش و  ــا اطالعاتت را افزای از آنه

رشد شخصیت و روان تو نقش دارند.
براي مثال داستان و رمان، متن هایی دربارۀ مهارت های زندگی، 
ــعر و ترانه، کتاب هایی که دربارۀ مسائل فکری  خود آموزها، ش
هستند، نقد فیلم هایی که می بینی، متون ادبی و نوشته های مذهبی 
ــاِن اهل مطالعه می خوانند.  ــتند که معموالً نوجوان از مطالبی هس
ــوند که مورد عالقة  ــر می ش عالوه بر اینها مجله هایی هم منتش

نوجوان هاست.

نوجوان اهل مطالعه
گفتم نوجوان اهل مطالعه. تو اهل چی هس��تی؟ آيا دوس��ت 

نداری تو هم اهل مطالعه باشی.
مطالعه عالوه بر اينكه اطالعات��ت را افزايش می دهد، روح و 
روان تو را هم جال می دهد.آدم های اهل مطالعه در زندگی شان 
تن��ش کمتری دارند و بهتر می توانند مس��ائل و مش��كالت 

خودشان را برطرف کنند.

خواندن  برای سرگرمی
بس��یاری از خواندنی هايی که نام بردم برای سرگرمی خوانده 
می شوند. خواندن برای سرگرم شدن بهترين راه برای پرکردن 
اوقات فراغت اس��ت،  اما بايد دانست بسیاری از خواندنی ها، 
مناسب نیستند. بسیاری از نوشته هايی که به چاپ می رسند، 

به دست نويسندگان غیرحرفه ای نوشته می شوند.

علیرضا متولی
همان طور 

ــتی  که مراقب هس

ــوری،  ــی که می خ غذای

سالم باشد و آلوده نباشد، 

ــذای  ــب غ ــد مراق بای

روحت هم باشی 

مواظب چاقي اطالعات باشیم
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خواندن برای دانستن
بس��یاری از مطالبی که می خوانیم برای دانس��تن اس��ت، اما 
خواندن، برای دانستن اندازۀ قد فالن هنرپیشه يا شیوۀ زندگی 
يك ورزش��كار مع��روف، زياد به درد ما نخواه��د خورد. اين 
عالقه مندی در نوجوان ها زياد ديده می ش��ود. نمی گويم نبايد 
اين چیزها را خواند. می خواهم بگويم خواندن اين چیزها بايد در 
حد و اندازۀ خودش باش��د. اطالعاتی که به درد ما نمی خورد، 

باعث چاقی اطالعات ما می شود.

چاقی اطالعات
وقتی اطالع��ات ما دربارۀ چیزهای به درد نخور زياد ش��ود، 
دچار چاقی اطالعات می ش��ويم. آدم های چ��اق را ديده ای؟ 
اينها نه خوب می توانند راه بروند و نه می توانند بدوند. چابك 
نیستند و بیشترشان تنبل هستند. در مورد اطالعات اضافی هم 
همین طور است. اطالعات اضافی که در مغز خود گردآوری 

می کنیم باعث تنبلی فكر و انديشۀ ما می شود.

غذای روح
وقتی فعالیت بدنی زياد باش��د بدن خسته می شود. وقتی هم 
فعالیت ذهنی زياد ش��ود روح و روان  خسته می شود. در اين 
موارد خواندن متن های کوتاه، شعرها و ترانه ها، داستانك ها و 
لطیفه ها باعث تفريح روح می شود. اين گونه متن ها مثل دسر و 

ساالد هستند، اما غذای اصلی نیستند.
غذای اصلی بسته به عالقه مندی تو به دانستن تعیین می شود؛ 
مثالً اگر به مسائل علمی عالقه مندی، کتاب ها و مطالب علمی 

غذای اصلی روح تو خواهد بود.
اگر به داستان و رمان عالقه مند باشی، خواندن اين جور کتاب ها 

به روحت غذا خواهد داد.
همان طور که مراقب هستی غذايی که می خوری، سالم باشد و 

آلوده نباشد، بايد مراقب غذای روحت هم باشی. 

 زندگی و خواندن
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مدرسه هایی هستند که  در 
آنجا باید چشم هایتان را 
ب باز کنید. توی 

خیلی خو
این مدرسه ها اگر با عالقه و 
ف 

جدي باشید، همه فن حری
مي شوید و از هر انگشتتان 
ک هنر مي ریزد. توی این 

ی
ک را 

مدرسه ها رشتة گرافی
ش می دهند. در واقع 

آموز
ک یکی از متنوع ترین 

گرافی
ت 

رشته های تحصیلی اس
که در آن همه چیز یاد 
ش نویسی 

می گیرید. از خو
گرفته تا عکاسی، از طراحی 
پارچه گرفته تا تصویرگری 
ک، از صفحه آرایی 

ب کود
کتا

گرفته تا  طراحی پوستر. اما 
همه چیز به همین سادگی ها 
ت... .

هم نیس

گرافیک
آشنایی با رشتة طراحی گرافیک

تهمینه حدادي
ش آموزی 

ثمینه ظهیرالدين می گويد: »دان
ش 

ك موفق می شود که تال
در رشتۀ گرافی

کند. او بايد مطالعۀ بصری داشته باشد؛ 
ب به تابلوها، پوسترها، 

يعنی خیلی خو
ت کند.«

نوشته ها و حتی تیتراژ فیلم ها دق
 در اين رشته شما با همه چیز سر و کار 

داريد. بايد خطاطی ياد بگیريد. لوگو و 
ت گوناگون را مطالعه کنید 

نشان مؤسسا
و نحوۀ طراحی آنها را ياد بگیريد. خالصه 

بخشی از کارهای شما مربوط به بیرون 
از مدرسه می شود.کارهايي مثل عكاسي، 

پ روي پارچه، طراحي و ... .
چا

ت؟
س درستان چه شکلی اس

*کال
س نمی نشینیم. از میزهای 

ك کال
 ما توی ي

ف استفاده می کنیم. میز نور هم 
مختل

داريم)میزی شیشه ای که توی آن چراغ 
ش آموزان بتوانند خط ها 

روشن می شود تا دان
را روی کاغذ دقیق رسم کنند.( ما خیلی بايد 
کار کنیم تا بتوانیم ترسیم های درستی داشته 
باشیم. بايد دورۀ کارآموزی را هم بگذرانیم. 

بعد از گذراندن اين دوره ها می توانیم کارمان 
را شروع کنیم يا ادامۀ تحصیل بدهیم.
زبان تصویر
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این ویژگی ها را دارید؟
* استعداد
* عالقه
ت

* خالقی
* پشتكار

ت مالی برای تهیۀ ابزار و 
* امكانا

لوازم متنوع اين رشته

س ها را می خوانید:
این در

* طراحی
* تاريخ هنر جهان
* مباني هنرهاي تجسمي 
پ دستي

* چا
* پايه و اصول صفحه آرايی
این چیزها را یاد می گیرید:و....
*تصوير گری و صفحه آرايی
س

*طراحی نشانه ، تمبر و اسكنا
ك رايانه اي

* طراحی گرافی
ف و خط

* طراحی حرو
*طراحی آگهی ها و تابلوهای تبلیغاتی
س

ش پارچه و لبا
* طراحی پارچه و نق

و ....

وسایلی که الزم دارید:
دوربین و کاغذ عكاسی

ش 
گوا

قلم مو 
پاستل

ك رنگی
ماژي

گ روغن 
رن

ب و ورقۀ فلزی
وسايلی مانند چو

و ...

چه کاره می شوید؟
طراح آگهی و تابلو های تبلیغاتی

طراح تیتراژ برنامه های تلويزيونی
س

طراح نشانه و تمبر و اسكنا
طراح تیزر )فیلم های تبلیغاتی (
گ

ب، نوار وکاتالو
طراح جلد کتا

تصوير گر، صفحه آرا و طراح پوستر
و....مربی گری رشته هنر
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بنداز و 
َدر رو

محمدعلی قربانی

ــود. برخي از  ــد اگر دم مارمولکي را بگیرید، دمش کنده مي ش مي دانی
ــت  ــان را از دس ــوران به عمد و برخي به طور اتفاقي اعضاي بدنش جان
مي دهند. این یک شیوۀ دفاعي است؛ براي مثال هشت پا و ستارۀ دریایي 
مي توانند هنگام خطر یکي از پاهایشان را جدا کنند. خرچنگ نیز یکي 
از بازوهایش را جا مي گذارد، حتي قادر است ابتدا چنگالش را در بدن 
ــدا کند. خیارهاي دریایي  ــمن قفل کند و بعد آن را از خودش ج دش
مي توانند اندام هاي داخلي شان را به سمت دشمن پرتاب کنند. تقریبًا 
ــد، اما خیار دریایي  ــداران بدون اعضاي داخلي بدن مي میرن همه جان
مي تواند بالفاصله دوباره این عضوها را در بدنش رشد دهد و جایگزین 

اعضاي از دست داده کند.
 

بزرگ تر، بهتر
 عملیات بازس��ازي عضو جديد در برخي جانداران بالفاصله 
و در برخي با يك س��ال تأخیر آغاز مي شود؛ مثل گوزن ها که 
هر سال شاخ هايي بزرگ تر از سال قبل در مي آورند. برخي از 
پرندگان اين کار را با منقارهايشان مي کنند. منقارهاي جديد 

خوش رنگ تر و بزرگ تر از عضو قديمي  هستند.

سلول، آجر سازندۀ بدن
ديدن رش��د اعضاي جديد در جانوران بسیار ساده است، اما 
اينكه جانوران چگونه اين کار را انجام مي دهند، سؤالي بود که 
مدت زيادي ذهن دانشمندان را مشغول کرده بود. همان طور 
که مي دانید بدن هر جاندار از انواع سلول؛ تشكیل شده است 
و هر کدام از س��لول ها نقش معینی دارند؛ مثالً بعضي سلول 
پوستي هستند، بعضي سلول عضالني و بعضي سلول استخواني. 
هرگاه يك سلول نقشي را پذيرفت تا آخر همان نقش را خواهد 
داش��ت؛ يعني يك س��لول عصبي تا آخر عمرش يك سلول 

عصبي است. البته اين باور کمي قديمي شده است.

سفر در زمان
وقتي دانشمندان رشد اعضاي يك سمندر را با دقت بررسي 
کردند، شگفت زده شدند. آنها متوجه شدند سلول هاي کناري 
عضو آسیب ديده بالفاصله تغییر نقش مي دهند و مي توانند 
به س��لول هاي عضالني يا اس��تخواني يا هر نوع سلول ديگر 
تبديل شوند. با قطع شدن يا آسیب ديدن يك عضو، بالفاصله 
س��لول هاي مجاور آن، نقش خود را عوض می کنند. آنها به 
صورت تقس��یم سلولي زياد مي شوند و هر کدام نقشي جديد 
مي گیرند. بعضي رگ مي شوند، بعضي عضله يا سلول عصبي. 
کم کم عضو جديد رش��د و نمو مي کند. اين عضوهاي جديد 
همیشه شبیه اعضاي قديمي نیستند؛ مثاًل مارمولك مي تواند 
خیلي س��ريع يك دم جديد در بیاورد، ول��ي اين دم کوتاه تر، 

نازك تر و کم رنگ تر از دم قبلي است.
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یک اتفاق جالب
گاهي پیام هاي اش��تباهي از عضو آس��یب ديده به سلول هاي 
کناري مي رسد؛ مثالً حشره اي که شاخكش شكسته، به جايش 
يك پا روي سرش در می آورد. البته آن پا، کار آنتن را برايش 

انجام مي دهد.
ترمیم عضو در انسان

بازس��ازي عضو در انس��ان ها ه��م ممكن اس��ت. وقتي ريۀ 
انسان آس��یب ببیند مي تواند سلول هاي ريوي جديد بسازد. 
اس��تخوان هاي شكس��ته و زخم هاي روي پوست، هم ترمیم 

مي شوند. آيا اين کافي نیست؟

درس زندگي
مي دانم س��ؤاالت زيادي هنوز در ذهنتان باقي مانده است؛ در 
مورد اينكه چگونه عضو قطع شده پیام مي فرستد يا سلول هاي 
کنار عضو قطع شده چگونه پیام ها را دريافت مي کنند. اصاًل 
جنس اين پیام ها چیس��ت؟ آيا در اعماق ذهن هر سلول اين 

توانايي وجود دارد يا خیر؟
اين سؤال ها يا سؤاالتي از اين دست چیزي است که آينده به 
آنها پاسخ خواهد داد. شايد روزي انسان ها هم بتوانند دست يا 
پاي جديد در بیاورند. مطالعۀ دقیق حیوانات ترمیم کنندۀ عضو 

هنوز در ابتداي راه است.

تعویض عضو
جان��وران معدودي مي توانند اعضاي از دس��ت رفتۀ خود را 
بازس��ازي کنند. به اين عمل »ترمیم عضو« مي گويند. ترمیم 
عضو يك داستان علمي تخیلي نیست. واقعیتي است که برخي 

جانداران هر روز با آن روبه رو هستند.
مثاًل اين سمندر کوچك در میان علفزار براي خودش دنبال 
صبحانه مي گردد. همه جا ساکت است که ناگهان يك مار او را 

مي بیند و حمله مي کند. پا و دم سمندر کنده 
شده و از گوش��ۀ دهان مار آويزان است. 
سمندر لنگ لنگان دور مي شود. شايد اگر 

اين طعمه موجود ديگري غیر از سمندر بود 
ظرف چند دقیقه مي مرد، اما اين س��مندر در 

کمتر از دوازده ساعت کار ترمیم پاي جديدش 
را شروع مي کند و هنوز يك ماه نشده پا سر جايش 

است. سمندرها مي توانند پا، دم، آرواره و حتي چشم خود 
را ترمیم کنند.

س��مندرها تنها موجوداتي نیس��تند که چنین قابلیتي دارند. 
مارمولك ها در ترمیم دم اس��تاد هس��تند. ستاره هاي دريايي 
در ترمیم بازو و ماهي هاي سالمون در ترمیم باله، اما داستان 
کرم پهن متفاوت است. اين کرم ها مي توانند کل بدن خود را 

ترمیم کنند، حتي سرشان را. 
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نشانه های
خردمندی

ــتِوي  الیَس ُقل 
یُِب  ــُث و الطَّ الَخبی
ــک َکثرُه  اْعَجبَ ــو  لَ و 
ــوا هلل یا اولِي  الخبیِث فاتَُّق

االَلباب لعلکم تُفلُحوَن 
]مائده :100[

ــتند. هر چند  ــو ناپاک و پاک برابر نیس »بگ
ــدازد پس اي  ــگفتي ان ــي ناپاک تو را به ش فراوان

خردمندان، از خدا بترسید باشد که رستگار شوید.«
ديده ايد بعضي ب��راي انجام دادن برخ��ي کارهاي غلط مثل 
دروغ گويي، عمل ديگران را دستاويز قرار مي دهند و به بهانۀ 
اينكه خیلي ها دروغ مي گويند س��عي مي کنند آن را به خیال 
خود توجیه کنند. براي اينكه اين بهانه از اين گونه افراد گرفته 
ش��ود خداوند بزرگ قاعده اي کلي بیان مي کند و مي فرمايد: 
»هیچ گاه پاك و ناپاك يكسان نیستند هر چند فزوني ناپاکان 

تو را به شگفتي فرو برد.« 
 افرادي بر اثر تلقین هاي آشكار و پنهان و تبلیغات گوناگون، 

خواسته هاي اکثريت را به عنوان معیار 
س��نجش نیك از بد مي شناس��ند تا آنجا 
که ب��اور دارند حق؛ يعني چیزي که اکثريت 
بپس��ندد و خوب؛ يعني چیزي که اکثريت به آن 
مايل باشد. بايد دانست بسیاري از گرفتاري هاي مردم 
بر اثر همین طرز تفكر اس��ت، اما صاحبان انديشه هیچ گاه 
فري��ب اکثريِت ناحق را نمي خورن��د و همواره از پلیدي ها 
دوري مي کنن��د. حتي اگر محیط آنها آلوده باش��د و همۀ 
اطرافیان با آنها مخالفت ورزند باز سراغ پاکي ها مي روندکه 

خود از نشانه هاي خردمندي است.
 نكتۀ مهم آن است که در اين آيه پاك و ناپاك به شكلي کلّی 

مطرح شده اند تا هر پاکي و ناپاکي را در برگیرد.
ناپاکي در هر شكلش همیشه ضد ارزش است هر چند بسیاري 
آن را بپذيرند، در مقابل ارزش هاي الهي، همیشه ارزش مندند 

هر چند گاه اکثريت با آنها مخالفت ورزند.
پس بايد بدانیم اگر چیزي غلط، لباس��ي جلف يا مدل موي 
نامناسبي مد شد يا فكر و عقیدۀ خرافه اي رواج يافت پیروي 
اف��راد مختلف از آنها، غلط ب��ودن آن را از بین نمي برد؛ زيرا 
پذيرش ي��ا عدم پذيرش اکثريت جامعه، مقیاس ش��ناخت 
خوب از بد نیس��ت. بر همین اساس اس��ت که امام علي)ع( 
توصی��ه مي کنند: »اي م��ردم در راه هدايت از کمي رهروان 

نترسید.«]نهج البالغه، خطبۀ 192[
البته بايد يقین کنیم که در نهايت، پیروزي با حق و حقیقت و 
ارزش هاي الهي است، اين چیزي است که بايد با تمام وجود 

به آن باور داشته باشیم.
منبع: تفسیر نمونه، آیت اهلل مکارم شیرازی ،ج 5.

حسین امیني پویا  



تبدیل شوندگان
تصویرگر:   سام سلماسی
ابراهیـم اصـالنی

قبول نیست. من کیش و مات
تمرکز نداشتم.

شش بیاد
شـــششش بیاد

عجب با حاله! کاش من هم مي توانستم 
تبديل بشوم...

اگر ما هم امكان 
تبديل شدن داشتیم، 

چه خوب می شد.

وای ! يكدفعه عوض شد

نیما! تو حالت خوبه!
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فوتبالم دير شد، 
بچه ها منتظرند.
بال، بال پرواز!

نیما! سارا! 
حالتان خوب 

است؟

واقعاً فكر مي کنید اين جوري 
خیلي خوبه؟

بعضي کارها وقتي مزه داردکه آدم 
خودش انجام دهد.

علم و تكنولوژي اين همه پیشرفت 
کرده تا آدم ها راحت باشند.

پسر ربات!

دختر آهني!
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جست وجو!
فعال برای 

تغییر

راحت باشند، نه اينكه 
هیچ کاري نكنند!

تازه، خود اين امكانات را 
يعني افرادي با انگیزه و تالشي که آدم هايي مثل ما مي سازند.

دارند، افق هاي جديدي را به روي انسان 
مي گشايند...

من در يك مقاله 
خواندم که میل به 

تغییر همیشه در زندگي 
انسان وجود دارد.

مي خواهم يكي مثل 
شما باشم!

ريبا! راستي تو دوست داري به چه چیزي 
تبديل شوي؟

ريبا! انسان موجود 
شگفت انگیزي است؛ 

مگر نه؟!

بچه ها! قرار بود من چیزهايي را 
به شما ياد بدهم، اما االن دارم 
چیزهايي از شما ياد مي گیرم.

چون احساس مسئولیت شخصي ندارند 
و زندگي شان را دست رويدادها و رؤيا ها 

مي سپارند. هر چه پیش آيد... .

بسیاري از آدم ها خیلي چیزها را مي دانند، 
اما نمي توانند اختیار زندگي شان را در 

دست بگیرند...

نمي شود از شما انسان ها سر 
درآورد. نمي دانم در اين  
سلول های خاکستری مغز 

شما چه مي گذرد؟

با دلیل تراشي و انداختن 
تقصیرها گردن اين و آن هم، 

چیزي عوض نمي شود.

اين را قبول دارم؛ با خیال بافي 
نه مي توان به چیزي تبديل شد 

و نه تغییر کرد.
تغییر هنگامي امكان پذير 

است که انگیزه داشته باشیم 
و  احساس مسئولیت بكنیم.

آفرين نیما
تنهايی به اين نتیجه 

رسیدی؟
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سقوط مجّسمه
علیرضا لبش
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 تصمیم خودمان را گرفته بوديم. شاهرخی که پدرش پاسبان 
بود گفته بود: »سبیلتان را دود می دهند. مگر الكی است؟« و ما 
دست به تارهای نورستۀ پشت لبمان کشیده و خنديده بوديم. 
امیر که رديف سوم کالس می نشست، فكرش را به کله مان 
انداخته بود. می گفت پدرش گفته يك عمر ش��اه روی ُگردۀ 
مردم سوار شده، ولی ديگر وقتش است که پايین بیايد. همه 
می دانستیم پدر امیر در زندان است. امیر گه گداری اعالمیه 
می آورد س��ر کالس و مخفیانه به بچه های ديگر می داد. من 
و عل��ی گاهی يك دس��ته اعالمیه می گرفتی��م و در راه خانه 
می انداختیم توی خانۀ مردم. يك بار نزديك بود گیر بیفتیم. 
اعالمیه را که انداختیم داخل خانه ای، مردی کوتاه قد و چاق 
از خان��ه پريد بیرون و افتاد دنبالم��ان. داد می زد بگیريد اين 
خرابكارهای پدرس��وخته را. رسیديم سر دوراهی. علی از يك 
کوچه در رفت و من از کوچه بعدی. مرد دنبال علی افتاد. علی 
آن ق��در کوچه پس کوچه رفته بود که مرد گمش کرده بود. 
ولی اين بار فرق داشت. جلوی چشم پاسبان های میدان بايد 
می رفتیم و روی ُگرده شاه سوار می شديم. شرط بسته بوديم و 

کاريش نمی شد کرد. 
زنگ دوم رياضیات داش��تیم. آقای حسینی بعد از تمام شدن 
درس گفت سؤالی هست؟ همه می دانستیم کافی است کسی 
دس��تش را باال ببرد و سؤالی دربارۀ اوضاع مملكت بپرسد و 
او دس��تی به ريش کم پشتش بكشد و با داليل منطقی همۀ 
مشكالت را به گردن شاه و آمريكايی ها بیندازد. با اينكه دبیر 
رياضی بود، اما از سیاست هم سردر می آورد و به قول بعضی 
بچه ها کله اش بوی قرمه سبزی می داد. يك بار هم چند ماهی 
سرکالس نیامد. می گفتند در زندان بوده. شاهرخی می گفت 
خرابكار اس��ت و چون مدرس��ه دبیر رياضی ندارد تا به حال 
مانده و س��ال بعد اخراجش می کنن��د. می گفت پدرش گفته 
همین ها هس��تند که جوان های مردم را فري��ب داده اند تا به 

خیابان ها بیايند و به اعلی حضرت توهین کنند. 
امیر دستش را باال برد و گفت:»اجازه آقا؟ چرا وقتی يك آمريكايی 
کشته می شود اين قدر جنجال به پا می شود در راديو هايشان، اما 
شاه اين همه مردم را در خیابان ها می کشد و صدای آمريكايی ها 

در نمی آيد. مگر آنها ادعای حمايت از حقوق بشر ندارند؟
همۀ بچه ها به يكديگر نگاه کرديم. امیر همیشه حرف های گنده 

می زد که ما زياد از آنها سر در نمی آورديم. 
آقای حسینی از روی صندلی اش بلند شد و روی سكوی جلوی 
تخته سیاه چند قدمی برداشت، بعد رو کرد به بچه ها و گفت: 
»همۀ آدم های روی کرۀ زمین برابرند، اين سیاست مدارهای 
آمريكايی خودش��ان را برابر تر می دانند! آنها يك عمر است 

سوار گردۀ ما شده اند و شاه را هم سوار گردۀ ما کرده اند.« 
کالس س��اکت  س��اکت بود، همه گوش می دادي��م با تمام 
هوشمان. امیر دوباره دستش را بلند کرد و گفت: »آقا اجازه؟ 
پدرمان می گويد ديگر وقتش رس��یده که شاه از گرده مردم 

پايین بیايد.« بعد از کالس بحث ش��د بین بچه ها. شاهرخی 
که پدرش پاس��بان بود و عزتی که پ��درش چاقو کش بود و 
از نوچه های ش��عبان جعفری و چند تايی از بچه های کالس 
که نوچه هايش��ان محسوب می ش��دند، گفتندآقای حسینی  
وطن ف��روش و خرابكار اس��ت و بزرگ ت��ر از دهانش حرف 
می زن��د. بايد حالی اش کنیم که توهین به اعلی حضرت يعنی 
چه و سگ کی باشد که در مورد شاه اين طور حرف بزند. ما 
هم گفتیم شما سگ شاه هستید که وقتي کسی حرف حساب 
می زند پاچه اش را می گیريد به دندان. کم مانده بود دعوا بشود 
که امیر پريد وسط معرکه و گفت: »من می روم سوار مجسمۀ 
شاه می شوم و می نشینم روی گرده اش.« شاهرخی براق شد که 
سبیلت را دود می دهند و فحش کشید به امیر. ما هم پشت 
امیر درآمديم که ما هم می رويم و شرط می بنديم که اين کار 

را بكنیم. 
حاال بايد بعد از زنگ آخر توی گرگ و میش هوا از مجسمه 
باال می رفتیم و سه تايی به نوبت روی گرده شاه می نشستیم. 
از مدرس��ه زديم بیرون و رفتیم به طرف میدان. وسط میدان 
شاه نشسته بود روی اسبش و با غرور همه را برانداز می کرد. 
سه تايی به پايۀ مجسمه نزديك شديم. امیر قالب گرفت تا 
اول من و بعد علی خودمان را از پايۀ مجسمه باال بكشیم. ما 
رفتیم باال، دست امیر را گرفته بوديم و تالش می کرديم از پايۀ 
مجسمه بكشیمش باال که صدای سوت پاسبان بلند شد. دست 
امیر را ول کرديم و گفتیم تو فرار کن، اما امیر همان جا خیره 
به ما ايستاد و داد زد: »بريد باال. من سرگرمشان می کنم.« ما 
خودمان را به کنار اس��ب رسانديم. علی قالب گرفت و من 
از پش��ت اسب باال کشیدم و خودم را به مجسمۀ سنگی شاه 
رس��اندم که با غرور به روبه رو خیره شده بود. از مجسمه باال 
رفتم و روی گردۀ ش��اه نشس��تم و دستم را به نشانه پیروزی 
ب��اال گرفتم. علی و امیر هم از آن پايین زل زده بودند به من. 
دو پاس��بان رسیدند پای مجسمه و يكی گوش امیر را پیچاند 
و ديگری فحش را کشید به جانمان که فالن فالن شده های 
خرابكار بیايید پايین. آن يكی می گفت بیايید پايین. االن اگر از 
آن باال بیفتید کی جواب پدر و مادرتان را می دهد بی  شعورها. 
من و علی پريديم پايین و آن پاسباِن ديگر مچمان را گرفت و 
پیچاند و با لگد به پشتمان زد. با چك و لگد ما را برد شهربانی.  
فق��ط خودمان می فهمیديم که چه لذتی دارد آدم روی گردۀ 
ش��اه بنشیند و ش��رط را ببرد هر چند کتك بخورد و فحش 

بشنود. 
شب را توی زندان شهربانی خوابیديم. روز بعد کتك ها شروع 
ش��د و س��ین جیم که چه غلطی می کرديد آن ب��اال و از چه 
کسی دستور گرفته بوديد برای خرابكاری. بعد آدرس و شماره 
پدر هايمان را گرفتند و پدر مرا از بازار کش��یدند به شهربانی 
و پ��در علی را هم از ادارۀ راه. پدر ش��اهرخی هم آمده بود تا 
حساب مان را برسد. شاهرخی می گفت: »اينها بچه اند، مشكل 
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ُمفّضل، از ياران باوفای امام جعفر صادق)ع( بود. روزی در 
مسجدالنبی بین مقبره و منبر پیامبر)ص( نشسته بود و به 
عظمت روح و مقام واالی آن حضرت می انديش��ید. فكر 
می کرد به اينكه خداوند چقدر دوس��تش داشت که میان 
بش��ِر آن روز، ايشان را به رس��الت انتخاب کرد. به اينكه 
چطور 23 سال تمام سختی ها را تحمل کرد تا پیام خداوند 
را به انسان ها برساند و راه سعادت را نشانشان دهد. غرق 
در اين فكر ها بود که مردی »ابن ابی العوجاء« نام وارد شد. 
او مردی ملحد بود و به خداوند و پیامبر اعتقاد نداش��ت. 
کمی بعد يكی از يارانش نیز آمد و کم کم سر صحبت را باز 
کردند. ُمفّضل صدايشان را می شنید. ابی العوجاء با اشاره به 
مقبرۀ پیامبر)ص(، رو به دوستش گفت:»شك ندارم صاحب 
اين قبر در تمام حاالت به نهايت کمال، شرافت و عظمت 

رسیده بود.«
دوستش با پوزخند گفت:» او فیلسوفی بود که ادعای بزرگی 
داشت و برای اثبات ادعای خود معجزاتی آورد که عقل ها 
را سرگشته و حیران کرد. انديشمندان گروه گروه به دين او 
درآمدند و حاال صدای اذان گوها هر روز از مسجد ها شنیده 

می شود و هر بار نام او و خدايش را تكرار می کنند و...«
ابی العوجاء حرف دوس��تش را قطع کرد و گفت:» حرف 
از محمد بس اس��ت! من که دربارۀ راز توفیق او عقلم به 
جايی نمی رسد، اما می دانم که خدايی در کار نیست. اين 
جهان آفريننده ای ندارد و همه چیز خود به خود به وجود 

آمده است...«
ُمفّضل که اين سخنان را می شنید، طاقت نیاورد. خشمگین 
به س��وی آنان رف��ت و فرياد زد:» ای دش��منان خدا! آيا 
پروردگاری را که نعمت های بی شمار به شما بخشیده انكار 
می کنید؟ شرم نمی کنید نشانه های وجود او را در آفرينش 

خودتان ناديده می گیريد؟«
دوست ابی العوجاء گفت:» چرا عصبانی می شوی؟ اگر اهل 
منطق و بحث هس��تی بیا مناظره کنیم. اگر توانستی ما را 
قانع کن. اگر اهل بحث نیستی، به دنبال کار خودت برو و 
مزاحم نشو. اگر هم از ياران جعفرابن محمد هستی، بدان که 

نشانه ها

از پدرش��ان است. بايد پدرشان را دربیاوريم.« پدر هايمان که 
آمدند. پدر شاهرخی  با خشم گفت: » بچه هايتان را از خیابان ها 
جمع کنید. عرضه اش را نداريد بدهید ما ادبشان کنیم.« پدرم 
گفت: »تو بچۀ خودت را ادب کرده ای کافی است که هر روز 
توی مدرسه پاچه اين و آن را می گیرد.« پدر شاهرخی عصبانی 
شدکه؛ به سر اعلی حضرت مرد نیستم اگر شما خرابكار ها را 
آدم نكنم. پدرم خنديد که؛ اگر مرد هستی پول آن دو تخته 
فرشی را که بردی بیاور. پدر شاهرخی گفت هر چه از شما ها 
ببرند حالل است. پدرم اين بار قهقهه زد که ببین چه کسی 
از حالل و حرام حرف می زند. نزديك بود دست به يقه شوند 
که با پادرمیانی يكی از مأمور ها غائله ختم شد و ما تعهد داديم 
و آزاد شديم در حالی که هنوز بدن و صورتمان درد می کرد. 
علی از پدرش کتك مفصلی خورد، اما پدر من اول کمی اوقات 
تلخی کرد و بعد از بیرون آمدن از شهربانی گفت: »ولی عجب 
کاری کردی تو! حقا که پس��ر خودم هستی.« اما امیر دو سه 
روزی در زندان ماند.  وقتی بعد از دو س��ه روز با تن و بدن 
زخمی، آمد به مدرس��ه. بچه ها دورش را گرفتند. قهرمان ما 

شده بود امیر با آن پای لنگان. 
يك س��ال بع��د، در روزهای اوج انقالب که بعد از مدرس��ه 
کتاب هايمان را می زديم زير بغلمان و با مردم همراه می شديم 
و ش��عار می داديم و راه پیمايی می کرديم، ديگر آن قدر زخم و 
خون ديده بوديم که نمی ترسیديم از تفنگ هايشان؛ يك روز که 
مدرسه ها بسته شده بودند و انقالب به پیروزی نزديك می شد 
امیر آمد دم در خانه که دارند مجسمۀ شاه را از وسط میدان 
پايین می کشند. سريع کفش هايم را پوشیدم و راه افتاديم و علی 
را هم س��ر راه صدا کرديم. سه تايی در خیابان می دويديم تا 
صحنه را از دست ندهیم. وقتی به میدان رسیديم کابل قطوری 
از   همان جنس که ما را در بازداشتگاه با آن سیاه و کبود کرده 
بودند، به دور گردن مجس��مه بس��ته شده بود و يك بولدوزر 
می کشید تا مجسمه را از پايه جدا کند. مردم جمع شده بودند، 
صلوات می فرستادند، شعار می دادند، بعضی شربت و شیرينی 
تعارف می کردند. بولدوزر کشید و شاه و اسبش را از آن باال 
انداخت پايین و مردم يك صدا اهلل اکبر گفتند. پدر شاهرخی 
با لباس مبدل بین مردم بود. س��یاه شده بود. انگار کابل را به 
گردن خودش انداخته اند. مدام زير لب فحش می داد. با علی و 
امیر دويديم باالی سر مجسمه و پا هايمان را مانند شكارچی ها 
روی مجسمه گذاشتیم و دست هايمان را به نشانه پیروزی باال 
گرفتیم. گويا مي خواستند از ما عكس بگیرند و اين عكس به 

يادگار بماند.

یادگار امام صادق )علیه السالم(
حسین احمدی

توجه
 با عرض پوزش، در داستاِن شمارۀ قبل )صفحۀ13( به داليل 
فنی اين کلمه ها از انتهای داستان حذف شده بود: »... هستند و 

از حساب و کتاب سر در نمی آورند!«
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او بیش از تو سخنان ما را شنیده، اما هرگز خشمگین نشده و 
بی احترامی نكرده است. با دقت حرف هايمان را گوش می کند، 
درست وقتی که فكر می کنیم او را در بحث مغلوب کرده ايم، 
يك دفعه نكته ای را مطرح می کند که دهان ما را می بندد و ما 

را تسلیم خود می کند.«
ُمفّض��ل که می دي��د در برابر زبان بازی آنه��ا کاری از پیش 
نمی برد، با ناراحتی از مسجد بیرون آمد و يك راست نزد امام 
صادق)ع( رفت. امام با ديدن حال پريش��ان او پرس��ید: »چه 

شده این قدر گرفته و غمگینی؟«
ُمفّض��ل ماجرای بحث آن کافران را ب��رای امام بازگو کرد و 
گفت که چقدر از دست آنها خشمگین است. امام صادق)ع( 
فرمود:» فردا هنگام سحر نزد من بیا تا حکمت خداوند یکتا 
را در آفرینش جهان، درندگان، پرندگان، حشرات، گیاهان 
و درختان میوه دار و بی میوه و سبزی های خوردنی و نخوردنی 
برایت بیان کنم. طوری که شایستگان از آن عبرت گیرند، 
مؤمنان با شناخت آن آرام گیرند و ملحدان و انکارکنندگان 

از آن حیران بمانند...«
ُمفّض��ل از آن پ��س صبح ها  نزد اس��تادش ام��ام صادق)ع( 
حاضر می ش��د و امام از شگفتی های خلقت برايش می گفت. 
شگفتی هايی که هر يك دلیل روشنی بودند بر اثبات خداوند 
بی همتا. ُمفّضل هر روز آنچه را از امام می ش��نید، يادداش��ت 
می کرد. امروز يادداشت های او نام کتابی است که به»توحید 
ُمفّضل« ش��هرت دارد. چند جمله از اين يادگار ارزشمند را با 

هم می خوانیم:
ــه کن و بنگر که  ــل! در هوش حیوانات اندیش  » ای ُمفّض
خداوند بلند مرتبه چگونه از سر لطف و رحمت و برای آنکه 
حیواناِت بی عقل از نعمتی محروم نگردند، در سرشت آنها 
هوش و کیاست نهاد... روباه، هنگامی که گرسنگی شدید بر 
او غالب می آید، به پشت می خوابد. شکمش را باد می کند 
تا پرنده ای مرده اش بپندارد. وقتی که بر آن نشست، روباه 
می جهد و پرنده را به چنگ می آورد و می خورد... چه کسی 

روباه بی عقل و اندیشه را بر این نیرنگ یاری داده است؟

ای ُمفّضل! در جسم و آفرینش پرنده بنگر. تقدیر چنان شد 
ــد تا در وقت پرواز  ــه پرندگان تخم گذارند و بچه نزاین ک
سنگین نباشند. اگر فرزند در شکم آنها بماند تا قوی شود، 
ــنگینی آن، مانع برخاستن و پرواز می شود... چون جوجه  س
بیرون آمد، باد در دل جوجه می دمد تا چینه دانش گشاده 
گردد و بتواند غذا را جای دهد. چه کسی تدبیر چنان نموده 
که او غذا و دانه برچیند و در چینه دان ریزد و آن گاه برای 
ــه اش دانه ها را برآورد؟ چرا این گونه خود را در رنج  جوج
ــه ندارد و از جوجه اش  می افکند؟ حال آنکه عقل و اندیش
انتظاری که آدمیان از فرزند دارند؛ مانند: فخر، عزت، یاری 
ــم پرنده درس  ــدارد... . از آفرینش تخ ــدگاری نام ن و مان
عبرت گیر. در آن، مادۀ زرد رنگ و آب رقیق و سفید نهاده 
شده. بخشی برای آنکه جوجه به وجود آید و بخش دیگر 
برای تغذیة آن است تا آن گاه که تخم را بشکافد و بیرون 
ــد  ــد. در تدابیر نهفته در این امور بنگر. از آنجا که رش آی
ــخت است و هیچ چیز به درون آن راه  جوجه درون الیة س
ــده که جوجه را تا  ندارد، در درونش، آن قدر غذا تعبیه ش

هنگام آمدن بس باشد.

می
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بیان شگفتی های آفرینش و دقت در احوال مخلوقات در 
زمانی ک��ه امکانات تصویر ب��رداری و آزمایش و مطالعه 
مثل امروز نبود، نشان می دهد که آن امام بزرگوار چقدر 
در مخلوقات خداوند متعال دقیق بوده اس��ت. این بیانات 
حکیمانه می تواند الگویی برای زندگی امروز ما باشد و به 
ما یاد دهد که در آفریده های خدا دقت کنیم و همیش��ه 

شکر گزار نعمت های بی شمار پروردگار باشیم.
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سردار 
بدر

وداع با برادر
لحظه هایي با سردار شهید مهدي باکري 

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

برادرها رگبار 
نزنید. چون 

هم گلوله هدر 
مي رود، هم نشانۀ 

ترس است.

يا علي! تا رسیدن به دشمن آهسته تكرار 
کنید »الحول و القوه اال باهلل« اما بعد از 

درگیري فقط »اهلل اکبر!«

يا رسول اهلل 
يا رسول اهلل 
يا رسول اهلل، 

برادرها، خداوند 
پشت و پناهتان.

اون  کیه 
اسماعیل؟

حمید باکري، داداِش 
آقا مهدي!
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آخ!

 مرتضي، 
حمید 
تیرخورد.

اگر آقا مهدي خبر 
شهادت برادرش را 
بفهمد، چه خواهد 

شد؟!

بايد هر طور شده 
پیكرش را از زير آتش 

دشمن بیاوريم عقب.

بايد آقا مهدي 
اجازه بدهد.

هیس! آقا 
مهدي دارد 

مي آيد؟

 چي شده، چرا ماتم 
گرفته ايد؟!

چیزي نیست، بهتر 
نیست شما سري به 

قرارگاه بزنید؟!

قرارگاه ما همین 
جاست! خبر داريد که 

حمید شهید شده؟!

آقاي مهدي اجازه 
بدهید، برويم حمید را 

بیاوريم عقب.

غیر از حمید 
شهداي 

ديگري هم 
هستند؟!

بله، آتش دشمن 
خیلي شديد بود.

شهید با شهید فرقي ندارد. 
يا همه را بیاوريد عقب يا 

بگذاريد حمید هم بین آنها 
بماند. اين طوري روح حمید 

راضي تر است.



زهره کریمی
عکس: هاتف همایی

موج شکن

مانند دماغ��ه اي در دريا پیش 

رفته تا اسكله را در برابر امواج 
حفظ کند.

خلی�ج ف�ارس

کیلومترها دورتر از پايتخت درحاشیه زيباي بزرگ ترين درياچه 

دنیا)خزر( اولین بندر شمالي ما؛ يعني بندر انزلي قرار گرفته است.

از نظر لغوي انزل به معني لنگر  است و انزلي یعني لنگرگاه. اين 

ش��هر از زمان صفويه به عنوان دروازۀ اروپا براي تجارت ابريشم 
مطرح بوده است.

آب و هواي معتدل و مرطوب آن باعث ش��ده تا روزهاي زيادي از 

س��ال زير باران باشد و صبح هاي زيادي در مه فرو رود،  به همین 

دلیل لقب پر باران ترين شهر ايران را دارد. بندر انزلي در دل خود 

مرداب، دريا، ساحل و چمنزار دارد که مناظرخیال انگیزي را به وجود 

مي آورد. به ساکنین اين شهر انزلي چي مي گويند؛ يعني اهل انزلي.

اولین شهرداري، آموزش و پرورش، بهداري، روشنايي برق، هواپیما 

و حتي اتومبیل و اولین روزنامه )ساحل نجات( براي نخستین بار 

در اين  شهر ديده شد.

 مرواريد بافی از صنايع دس��تي بندر انزلي و انواع ماهیان خزري، 

سبزيجات محلي، زيتون، سیر و ترشي جات محلي از سوغات اين 
شهر هستند.

 برج ساعت

نماد ش��هر انزل��ي و مربوط 

ب��ه دورۀ قاجار اس��ت. 28 

مت��ر ارتفاع دارد و به عنوان 

فانوس دريايي براي راهنماي 

کشتي هاي در حال حرکت 

ب��ه کار مي رفته اس��ت. اما 

امروزه به برج ساعت تبديل 

شده و س��اعت را به مردم 
نشان مي دهد.

شنبه بازار

بازار محلي با سابقه صد ساله که شنبۀ هر 

هفته برگزار مي شود و محل فروش انواع 

بلوار دریامحصوالت و مواد غذايي است.
دريا  به  منتهی 
با گل کاری های 

زيبا و ديدنی

بندر 
انزلی
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مرداب انزلي

در جنوب اين بندر يكی از بزرگ ترين و زيباترين 

مرداب های جهان قرار دارد. س��واحل مرداب از 

نیزار و گل هاي رنگارنگ و نیلوفر پوشیده شده و 

به علت گل هاي نیلوفر زياد که سر از آب بیرون 

آورده اند، به جزيرۀ گل ها معروف است. قايقراني 

و اس��كي، شكار و ماهیگیري و گردش با قايق از 

تفريحات رايج اين مرداب است. النه هاي پرندگان  

متنوع و زيباي بومي و مهاجر و سكوتي که بر آن 

حاکم است به زيبايي مرداب افزوده است.

کاخ میان پشته

مربوط به دوران رضاخان است که تبديل 

به موزۀ نظامي شده و مجموعه اي از اشیاي 

زيباي کاخ و تس��لیحات نظامي دوره هاي 

مختلف در آن نگهداري مي شود. 

حافظیه

شباهت زيادي به آرامگاه حافظ شیرازي دارد 

و به همین دلیل به حافظیه معروف است و 

مكاني براي نواختن موزيك بوده است.



نقشه 
ذهنی

محمد عزیزی پور
تصویرگر: سام سلماسی

شما هم می توانید، 
اطالعات مورد نیاز ، 
از جمله درس هايتان 

را به اين شیوه 
يادداشت کنید، 

تا زودتر به خاطر 
بسپاريد و ارتباط 

موضوعات مختلف را 
بهتر درك کنید. 
راستی، شرکت در 

مسابقة »نقشة ذهنی« 
که در شماره 1 اعالم 

کرده بودیم، تا پایان 
فروردین تمدید شد.
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سنجاق قفلي

زنگ 
تفریح

خاطرات یک 

 ام��روز با جلدي تمیز و مرتب هم��راه برادرانم از 
چاپ خانه بیرون آمديم و راهی مدارس ش��ديم تا 
بین دانش آموزان تقس��یم شويم. چقدر خوشحال 
ب��ودم که ب��رای اولین ب��ار، گرمای دس��ت يك 
دانش ِآموز درس خوان و تمیز را لمس می کنم. از 

خوشحالی در پوست خود نمی گنجیدم.

ح��اال کم کم دارم به معنای ضرب المثل ها بیش��تر 
پ��ی می برم؛  مثل ضرب المثل »چی فكر می کرديم 
چی ش��د؟« چقدر پر مغز و پر معناست. امروز در 
تقسیم از بخت بد به دست کثیف ترين و بدبوترين 
دانش آموز کالس افتادم. اول مرا با روزنامه و منگنه 
جلد کرد. بعد پشیمان ش��د و مرا با کاغذ رنگي و 
پالس��تیك جلد کرد. آخر س��ر هم جلد مرا از بیخ 
کند و مرا لخت و عور توی کیفش رها کرد و گفت 
حاال بهتر شد. از خجالت ديگر روی بیرون آمدن از 

کیف را ندارم. 

چرا همه فكر می کنن��د چیزهايی که توی کتاب ها 
می نويسند قصه و افسانه است. درس تصمیم کبری 
را  که خوانده ايد، من از کتاب کبری هم بدبخت ترم. 
از صبح میان باران مانده ام، ولی هیچ کس س��راغم 
نمی آي��د. من همیش��ه فكر می کردم قس��مت اول 
داس��تان کبری که کتابش را زير درخت فراموش 
کرده بود، واقعیت ندارد و قس��مت دومش واقعیت 
دارد که به سراغ کتابش می رود و تصمیم می گیرد 
از کتابش مراقبت کند، اما مثل اينكه کامالً اش��تباه 

فكر می کردم. 

اين بوفۀ ماست! در ندارد!  
غیر از پفك وَکپك ندارد

انگار که بوفه دار درکی  
از هاضمۀ بشر ندارد

تا سیر شويم مثل آدم             
يك لقمۀ مختصر ندارد

از بس که پر از زباله جات است 
دست کمی از خزر ندارد

در داخل بوفه جای خالی  
اندازۀيك نفر ندارد

از چیپس و پفك بدم می آيد  
چون فايده اين قدر ندارد

گفتم سرطان می آورد چیپس  
گفتا سرطان ضرر ندارد

گفتیم که بوفه می شود پَر  
هرچند که بوفه پر ندارد

اين بوفه شبیه ماست انگار  
از حال خودش خبر ندارد

بوفه
سعید طالیی

کتاب درسی
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امروز يك دانش آموز ديگر مرا پیدا کرد و روی نجاری 
خانه شان شروع کرد به خشك کردن من. خدا را شكر 
کردم. پیش خودم گفتم اين يكی ديگر قدر مرا می داند 
و به خوبی از من مراقبت می کند، اما بر بخت بد لعنت. 
اين دانش آموز بعد از خشك کردن من چند برگ از 
اولم را  کند و با آن موشك و قايق کاغذی ساخت. انگار 
نه انگار که من يك کتاب محترم درس��ی هستم. بقیۀ 

برگ های بینوای مرا هم به پدرش سپرد.

امروز خوش��حال بودم که با پدر دانش آموز سرکار 
می روم. فكر کنم باالخره به دست آدم خوبی افتادم. 
حدس می زنم اين آدم بايد معلم يا کتاب فروش باشد 
و مرا با خود به مدرسه يا کتاب فروشی می برد تا به 
کار اصلی خ��ودم؛ يعنی آموزش و تحصیل بپردازم. 
امروز آن قدر کتاب ديگر جز من درون کیسه بود که 

نوبت به من نرسید. فردا شايد نوبت من باشد.

چش��متان روز بد نبیند. آن پدر خوب نه معلم بود، نه 
کتاب فروش. ايش��ان لبوفروش بود و ام��روز دانه دانه 
برگه های نازنین مرا کند و داخلش لبو پیچید و به دست 
بچه های مردم داد. راس��تش من خودم هم خیلی بدم 

نیامد. آخر لبوهايش خوشمزه بود. 

به بچه ها توصیه می کنم هیچ وقت از اين لبوها نخرند؛ چون 
از دي��روز تا حاال به خاطرآن لبوهای کثیف دل تك تك 
صفحه هايم درد می کند. فكر می کنم مسموم شده ام. بايد 
هر چه زودتر خودم را به يك کتاب پزشك نشان بدهم.

كاريكلماتور

 سیل که بیايد، چتر قايق مي شود.

 موج سر به سر صخره می گذارد.

 ماهیگیر ناشی عمرش را پای سراب می گذارد.

 چاهِ خشك  از سطل خجالت می کشد. 

  هنگام باران اشك شوق بر گونه های کوه جاری می شود.
 موقع خورشید گرفتگی ، روز چندلحظه چرت مي زند.

 کوهنورد امیدوار از سقوط باال می رود.

 سراب با آفتاب سیراب مي شود.

کاریکاتورها: سام سلماسي

مهدی فرج اللهی
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زنگ 
انشا

فلفل سفید            

وی
وس

م م
میث

ر: 
رگ

صوی
ت

برای ترسناك نشان دادن خودشان ساختند 
ک��ه يكی از جالب تريِن آنه��ا اختراع ناخن 

مصنوعی و نقاب حیوانات درنده بود. 
هر چه علم پیش��رفت  کرد، لوازم آرايشی 
جنگجويان هم پیچیده تر  شد تا تأثیر بد تری 
بر روح و روان سربازان دشمن بگذارد و آنها 

را از به دنیا آمدنشان پشیمان کند.
 در زم��ان ما جنگ روانی بس��یار تكامل 
پی��دا کرده اس��ت. طوری ک��ه به جای 
شلیك بر سربازان دشمن، روی مغز آنها 
کلیك می کنند تا مرخص شوند. در اين 
روش پیش��رفته، يا باور ها و افكار دشمن 
را ِدلی��ت می کنند يا احساس��ات او را از 
جه��ان  واقعی کات می کنند و در دنیای 

هپروت پِیست می نمايند.  
همچنی��ن، در جنگ ه��ای روان��ی ام��روز،  
جنگجوي��اِن دو ط��رف چن��گ و دن��داِن 
الكترونیك ب��ه همديگر نش��ان می دهند. 
اين ط��رف، هواپیمای جنگن��دۀ رادار گريز 
می س��ازد، آن ط��رف، راداِر ضد هواپیماِی 
رادار گري��ز اخت��راع می کن��د و همین طور 
الی آخر. خالصه اينكه جنگ روانی ته ندارد. 
ب��ه طور مثال گاهی کش��ور های ُدم کلفت، 
ديگ��ران را تهديد می کنند که اگر کش��ور 
خوبی نباش��ید و حرف م��ا را گوش نكنید، 
پرونده تان روی میز است. اگر جنی شويم و 
روی سگمان باال بیايد ممكن است چنین و 
چنان کنیم! به عبارتی شاخ های فیزيكی در 
گذر زمان به شاخ های مجازی و دروغ های 

شاخ دار بدل شده اند.
بنابر اين نتیجۀ انش��ای من اين است که ما 
بايد خودمان را به انواع وس��ايل شاخ شكن 
مجهز نمايیم تا خدای ناکرده پرونده مان را 

زير بغلمان نزنند.

از هیبت شما چشم هايش مثل خرمالو گرد 
می شد و دهانش باز می ماند. هیچ وقت هم 
فرصت پیدا نمی ک��رد دهانش را ببندد. در 
تأيید اين نظريه، کاوش های باستان شناسی 
هم نشان داده اند که بسیاری از جنگجويان 

قديم با دهان باز به ديار باقی شتافته اند.
انس��ان ها وقتی متوجه ش��دند که داشتن 
ش��اخ بر روی سر، چنان تأثیر فوق العاده ای 
بر دهان دشمن می گذارد و او را قبض روح 
می کند، تصمیم گرفتند شاخ های بلند تری 
بس��ازند. اما بلندی شاخ هم حدی داشت، 
اگر بیش از حد بلند می ش��د تعادل طرف 
را بر هم می زد. از اين رو وس��ايل جديدی 

جنگ روان��ی همان طور که از 
اسمش پیداس��ت، میانه ای با 
عق��ل ندارد و آدم را حس��ابی 
گیج می کند. جنگ های قديم 
س��اده  و بی ريا بودند. کافی بود 
شمش��یرباز خوبی باشی و يك 
دست زره اتو شده و ضد ضربه 
بپوش��ی و به میدان بروی. اگر 
ه��م روی کاله خ��ود آهنی ات 
يك جفت ش��اخ بز يا مشابه 
آن می کاشتی، معرکه می شد و 
ديگر کسی حريفت نبود. دشمن 
حس��اب کارش را می ک��رد و 

جنگ روانی چیست؟
با رسم شکل توضیح دهید !     
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Illustrator: Sam Salmassi
Mohammad Ali GhorbaniEnglish

Fun

Help
 Father: What did you do today
 to help your mother?
Son: I dried the dishes.
 Daughter: And I helped pick
up the pieces.

Homework
 Teacher: Did your father help
 you with your homework?
 Student: No, he did it all by
himself.

Snake
 TEACHER: In this box, I have
a 10-foot snake.
 Pupil: You can't fool me,
 Teacher... snakes don't have
feet.

Jokes to Think

Quote to Translate
 Success is not the key to happiness.
 Happiness is the key to success. If
 you love what you are doing, you will
be successful.

Energy

O O V L N F R K N O I T A T S E Z

J N T G L E X S U N K R A U G N L

W X L U A E U A C A Q T E T D A L

W W T C R N C B L A S O N K M V M

O Q T E U B A R E D L W I P N C H

N O S S F N I F A U U I L F I A I

R B O Y J V V N R L Y R E L U X T

D F Q U L Z T H E R O E P L M E I

Y T I C I R T C E L E S I L A R L

Y S J H B W T N C B M D P O D H R

F J Q Q U Q I A H U V Z Y R I H V

Y X V N R F M Z U C F G S T L I O

O O M E E U L T M A E S O E H I R

S W W R J H T O W E R T A P E M C

B O P W I N D M I L L U X G W T P

P S Z B E V H G O E Y J U U Q E E

R Z G A B I A N L W N U J V R M E

Energy Word Search

جنگ روانی چیست؟
با رسم شکل توضیح دهید !     



چشِم تو

چشم ها ، پرسش بی پاسخ حیرانی ها 
 دست ها، تشنۀ تقسیم فراوانی ها 

 با گل زخم، سر راه تو آذين بستیم
 داغ های دل ما جای چراغانی ها

 حالیا، دست کريم تو برای دل ما
 سر پناهی است در اين بی سر و سامانی ها

 وقت آن شد که به گل حكم شكفتن بدهی
 ای سر انگشت تو آغاز گل افشانی ها
 سايۀ امن کسای تو مرا بر سر بس*

 تا پناهم دهد از وحشت عريانی ها
 چشم تو اليحۀ روشن آغاز بهار 

طرح لبخند تو پايان پريشانی ها
قیصر امین پور

آغاز گل افشانی ها
زیر نظِر بابک نیک طلب

ــد؛ پیامبر  ــاره می کن ــا اش ــت به حدیث کس ــن بی * ای
ــن و  ــرم)ص(، حضرت علی، فاطمة زهرا و امام حس اک
امام حسین )علیهم السالم(، کنار یکدیگر نشسته بودند. 
ــن افکند و  ــود و آن چهارت ــر خ ــی بر س پیامبر باال پوش
ــتند،  فرمود: »خدایا! اینان اهل بیت و نزدیکان من هس
ــان را )از هر عیب و  ــان بزدای و آن هر پلیدی را از ایش
ــد و آیة  ــپس جبرئیل حاضر ش گناه( پاک گردان.« س

تطهیر )آیة سی و سوم سورۀ احزاب( را فرود آورد. 
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خراسان بزرگ

خانۀ خورشید است
خاك اين پهنۀ پاك
بي شك از پرتو مهر
آسماني شده خاك

زادگاه عطار
شهر شیخ جام است

خانۀ فردوسي
خانۀ خیام است

اين خراسان بزرگ
بهترين خاك خداست

گنبد روشن آن
آفتاب دل ماست

اسداهلل شعباني

حرف ترش و شیرین

برف زيبا از آسمان ديشب
نم نمك در حیاط مي باريد

دانه دانه سفید رنگ و درشت
برق مي زد شبیه مرواريد

خواهرم گفت: »جاي برف، اي کاش
دانه هاي انار مي باريد

دامن ما همیشه پر مي شد
از اناري به رنگ سرخ و سفید.«

حرف شیرين و ترش ما که شنید
سقف خانه، دهانش آب افتاد

مادرم غصه خورد و گفت:
 »اي واي باز هم سقف خانه مان نم داد.«
غالمرضا مرادي

مثل لبخند غنچه ها

به تماشاي رودها برويم
خستگي را به آب بسپاريم

پابه پاي ستاره ها بدويم
از شب تیره دست برداريم

نگذاريم آسمان بكشد
چادرشب به روي دل هامان

ُمهر صد آفرين بیا بزنیم
روي هر برگ دفتر باران

ابرها را به دوش خود بكشیم
ببريم آن طرف که باران نیست

بنويسیم روي دل هامان
هیچ کس از کسي گريزان نیست

گاه گاهي به روستا برويم
از گل و گله با خبر باشیم
برکه بودن به ما نمي آيد 

کاش هر روز در سفر باشیم

پر زدن سمت آب و آبادي
گم شدن توي روستا زيباست

از خدا شعر تازه اي گفتن
مثل لبخند غنچه ها زيباست

شاهین رهنما

یی
طبا

طبا
م 

مری
ر: 

رگ
صوی
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پاسخ

پرسش
و

بهمن هدایت پور

رویای نامرئی شدن، مثل رویای پرواز سالیان 
ــت که ذهن بشر را به خود مشغول  درازی اس
کرده و کتاب ها و فیلم های علمی تخیلی زیادی 
ــدن آدم ها چاپ و تولید  با موضوع نامرئی ش
شده است؛ به طور مثال در داستان های »هزار 
و یک شب« افراد با گذاشتن کاله مخصوص 

ــوند. یا در فیلم های»هری  بر سر، غیب می ش
پاتر« شاهد بوده اید که چطور شخصیت های 
داستان با پوشیدن شنل مخصوص یک دفعه 
ــگ جادوگر خبیث  ــوند و از چن نامرئی می ش

فرار می کنند.
در سال های اخیر دانشمندان زیادی کوشیده اند 

ــدل  ــت ب ــه واقعی ــازی را ب ــای نامرئی س روی
ــاختن اجسام می تواند  کنند. فناوری نامرئی س
ــد. به ویژه در  ــتفاده های زیادی داشته باش اس
ــاوری می تواند برای  ــلح، این فن نیروهای مس

پدافند غیر عامل و فریب دشمن استفاده شود.

نامرئی سازي، از افسانه تا واقعیت

اَجـی،َمجی 
ناپديد شــی



ـن
هم

ب
13

91

29 

پوشش های 
نامرئی کننده 
چگونه عمل 

می کنند؟
م��ا اجس��ام را به 
اين عل��ت می بینیم 
نور  پرتوه��ای  ک��ه 
محیط از س��طح آنها 
ب��ه چش��مانمان بازتاب 
می شود. حال اگر يك جسم 
را طوری بپوش��انیم ک��ه به جای 
بازتابانی��دن ن��ور، آن را منحرف کند، 

یک روش دیگر برای 
نامرئی کردن اجسام

در اين روش، يك دوربین فیلم برداری 
مرت��ب از مناظ��ر پش��ت س��ر فرد 
تصوير ب��رداری می کند. اي��ن تصاوير 
در رايانه اي پردازش می ش��وند و بعد 
از ايج��اد تنظیم��ات الزم در خصوص 
شدت نور محیط،  سرعت حرکت فرد 
و عوامل��ی از اين قبی��ل، تصوير مناظر 
پشِت سر از طريق يك ويدئو پروژکتور 
به جلوی ب��دِن فرد تابانده می ش��ود. 
ب��ه اي��ن ترتیب ش��خص م��ورد نظر 
لحظه به لحظه مثل يك آفتاب پرس��ت 
رنگ عوض می کند و تش��خیص او از 

محیط اطرافش دشوار می شود.
يكی از دانش��مندان ايرانی پیش��رو 
در زمین��ۀ نامرئی س��ازی، دکت��ر 
مجید غرقی است. ايشان به همراه 
چند پژوهش��گر ديگر در دانشگاه 
برکلی کالیفرنیا، از ش��یوۀ جديدی 
ب��ه نام»ف��رش پوشش��ی« ب��رای 
نامرئی کردن ذرات کوچك استفاده 

کرده است.

چشمان ما قادر به تشخیص آن جسم 
نخواهد بود. اين حالت تقريباً شبیه عبور 
آب رودخانه از اطراف يك سنگ است. 
همان طور ک��ه جري��ان آب از اطراف 
سنگ می گذرد و به عقب باز نمی گردد، 
پرتو های نور نیز موق��ع برخورد با اين 
پوشش های مخصوص، خم می شوند و 

بازتابش نمی کنند.

فناوری نامرئی س��ازی در بسیاری از 
مراکز علم��ی دنیا مراح��ل تحقیقاتی 
را می گذراند، اما پیش��رفت ها و نتايج 
پژوهش های اخیر نش��ان می دهد که 
در چند س��ال آينده ش��اهد اس��تفادۀ 
گسترده ای از اين فناوری خواهیم بود.

یک سؤال، یک مسابقه
اگر می توانستید خودتان را نامرئی کنید، 
چه استفاده هايی از آن می کرديد؟ بیايید 
خودتان را يك انسان نامرئی فرض کنید 
و پیامد های آن را به صورت»خاطرات 
يك انسان نامرئی« بنويسید و به دفتر 
مجله بفرس��تید. به صاحب��ان بهترين 
خاطرات خیال��ِی جوايز ارزنده ای تقديم 
و خاطرات برتر در رش��د نوجوان چاپ 

خواهد شد. 

منابع:
1. نشریة Discover، آوریل 2012

NBCNEWS.com .2
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 لیال جلیلي

تانک آرزوها
نویسنده: احمد عربلو

تصویرگر: سحر حقگو
ــري کودکان و  ــر: کانون پرورش فک ناش

نوجوانان ) تلفن 88962972ـ021(
چاپ اول: 1390

قیمت: 17000 ریال
اين کتاب مجموعۀ پانزده داس��تان 
کوتاه طنز است. با خواندن هر يك 
از اين داس��تان ها خاط��رات دوران 
جنگ و دالوري رزمندگان برايمان 
زنده مي شود. از نوع روايت داستان ها 
مي توان حدس زد که احمد عربلو اين 
داستان ها را براساس خاطرات واقعي 

رزمنده ها و آزاده ها نوشته است.

خانة پغورقاتي
نویسنده: طاهره ایبد

تصویرگر: سحر حقگو
ــري کودکان و  ــر: کانون پرورش فک ناش

نوجوانان ) تلفن 88962972ـ021(
چاپ اول: 1390

قیمت: 17000 ریال
همۀ وس��ايل خانۀ آقاي پغورقاتي از 
دس��تش عصباني بودند، چرا؟ چون 
هیچ وقت حال آنها را نمي پرس��ید 
و به آنها توجهي نمي کرد. وس��ايل 
که از اين وضع خس��ته شده بودند، 
جايش��ان را با هم عوض مي کردند؛ 
لباس ه��ا مي رفتند داخ��ل يخچال. 
شانه با مسواك جابه جا مي شد، آينه 
با شیشۀ پنجره جايش��ان را عوض 
مي کردند و ... . سرانجام کسي پیدا 
شد که  به داد وسايل اين خانه رسید. 
آن روز عصر وقت��ي پغورقاتي وارد 

خانه شد، خانه خالي خالي بود.
در بخشي از کتاب مي خوانیم:

».. پغورقاتي به خانه برگشت. دوباره 
توي شیش��ه يعني آينه ن��گاه کرد. 
»خ��ودش« نیامده ب��ود. بي حوصله 
رفت روي مبل نشس��ت. يك دفعه 
چش��مش به خودش افتاد که توي 

شیشۀ پنجره يعني آينه بود... .«

 
آذرک و جادوگر بزرگ

نویسنده: مسلم ناصري
ناشر: افق )تلفن: 66413367ـ021(

چاپ اول: 1390
قیمت: هر جلد 32000 ریال

» آذرك« دخت��رك داس��تان توي 
دلش گف��ت کاش بابا عینكش گم 
مي ش��د و راه خانه را پیدا نمي کرد. 
آذرك در همین فكر بود که ديد پدر 
دنبال عینكش مي گردد. لحظه اي بعد 
وقتي از دست برادرش عصباني بود 
و گفت که ديگر نمي خواهد ببیندش، 
برادرش ناپديد ش��د. او هر آرزويي 
مي کرد فوري برآورده مي ش��د، ولي 

برادرش را نمي توانست پیدا کند...
در اي��ن مجموع��ۀ هف��ت جلدی 
ماجراهاي عجی��ب و باور نكردني 
ب��راي آذرك رخ مي ده��د. او در 
دنی��اي جادوگرها س��فر مي کند و 
هر بار با جادوگري آش��نا مي شود. 
ش��ما هم مي توانید با خواندن اين 
کتاب ها، آذرك را در اين س��فرها 

همراهي کنید.
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80
آثـــار رسیـدۀ شمــا
زیرنظِر علیرضا لبش

زیرذره بین

دوستان عزیز، سالم 
کلی خاطره های خوب تلخ و شیرين 
برای ما فرس��تاده بودي��د. همه را با 
اش��تیاق خواندم. چند تاي��ي را هم 
انتخاب کردم که در اين ش��ماره و 
شمارۀ بعد چاپ می کنیم؛ ولی تمام 
نوشته ها چند تا اشكال اساسی داشت. 
اول اينكه خاطرات خیلی بلند بود و 
نمی ش��د همۀ خاطره را چاپ کرد. 
دوم اينكه در خاطره بايد يك اتفاق 

عصر يك روز زمستانی، که 
برف زي��ادی می باريد، من 
و دوس��تانم بیرون آمديم و 
شروع کرديم به برف بازی. 
تع��داد ما خیلی زياد بود. دو 
گروه ش��ديم و طوری به هم 

برف مي زديم که انگار توي 
میدان جنگ هس��تیم. بعد 
هم سرس��رۀ برفی درس��ت 
کردي��م و کلی بازی کرديم. 
سارا و نس��ترن کاله زهرا را 
برداش��ته بودند و روی يك 

ماشین گذاشته بودند. وقتی 
بازی تمام شد، آمديم ديديم 
ماش��ین رفته و کاله زهرا را 

هم با خودش برده.
 

  مهدیه خوش نیت / تهران 
                                                                                    

بیفتد، چیزی که خاط��ره را  خواندنی 
بكند. صرف اينكه من سرکالس رفتم 
و امتح��ان دادم خاطرۀ خاص ش��ما 
نیس��ت. خاطرۀ هر کس ديگری هم 
می تواند باشد. در خاطره نويسی توجه 
به جزئیات و پرداخت آن خیلی مهم 
است. جزئیات يك خاطره است که آن 

را  خواندنی می کند. 

 و اما برندگان مسابقه 

ريحانه محمدقلی/ دماوند

مهديه خوش نیت / تهران
لیال غريبی/ تبريز

علیرضا سامی / سمیرم

سهیال کريمی/ همدان

مینا عرفانی پور / اصفهان

مینا مجیدی / خمینی شهر

علی نصر الهی / شوش

فاطمه همتیان / لرستان
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گلچين

کالس اول ابتدايی که بودم بغل دستی ام همیشه وقت امتحانات يا امالء سرش توی برگۀ من 
بود. من از همه جا بی خبر فكر می کردم مواظب من است که اشتباه ننويسم. تا اينكه يك روز 

خانم معلم با چوب الف زد روی دستش و کشید و برد آن سمت میز. 
خیلی تعجب کردم. وقتی موضوع را به پدر و مادرم گفتم، فهمیدم که از روی دس��ت من 
تقلب می کرده است. روز بعد موضوع را به دوستم و خانم معلم گفتم و کلی با هم خنديديم. 
 ریحانه محمد قلی / دماوند

                                                       

اوج می گیرد
بال های احساس

بر آسمان سپید کاغذ... 
باران که می بارد

قاصدك های عاشق
پناه می برند

زير چتر شعر.. 
علی نصراللهی / شوش

 رنگ خدا
هر وقت غمگین مي ش��وم هیچ کس نیست که به زمزمۀ دلم 

گوش بدهد مگر پروردگار مهربان عالم. تنها اوس��ت که غم ها را تسكین 
مي دهد و ياري رسان ماست. چه دوستي مهرباني میان من و خداي مهربان شكل 

گرفته است. چه زيباست وقتي روي سجادۀ آبي رنگ خود در درياي مهرباني او غرق 
مي شوم. وقتي سر از سجده بر مي دارم در دامان کردگار نوازش مي شوم.

آن گاه تسبیح را بر مي دارم و آرام آرام نام او بر زبانم جاري مي شود. سبحان اهلل سبحان اهلل 
سبحان اهلل در اين لحظه هاي شفاف، رنگ خدا را روي سجاده ام احساس مي کنم.

صبا  گلنارکار/تهران
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نمکدان

کرم غیر خاکی
 مي دانی��د وقتي يك کرم خاکی خودش را بتكاند، ديگر فقط 

يك کرم معمولی خواهد بود! 
                                                 حسین طاهری/ اصفهان

وسوسه
»حیف نون« توی اتوبوس شلوغ پیله کرده بود به راننده و در 
گوش راننده حرف می زد. راننده مرتب می گفت: »برو بشین 
سر جات.« آخرش مسافر ها به راننده گفتند: »آقای راننده، به 

حرفش گوش کن، شايد کار واجب داره.«
 راننده: »نه بابا، اومده به من می گه چپ کن يه کم بخنديم!«  
                                            حمیدرضا محمدی/ بابلسر

بازی با احساسات
يكی مي خواست با احساسات من بازی 

کند، سه هیچ بردمش.
                        حامد نقوی/ تهران

تکمیل ظرفیت
يكی سوار آسانسور شد، ديد نوشته: ظرفیت دوازده 
نفر. باخودش گفت: »عجب بدبختیه ها! حاال يازده نفر 

ديگه از کجا بیارم؟« 
                                              بابک رحمانی/ تهران

شانس
 پلیس به راننده: »گواهی نامه داری؟« 

 راننده: »صبرکن  داشبورد را ببینم. خدا کند داشته باشم، 
کارت راه بیفتد! «

                                  جمشید حسین خانی/ سمنان
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کاردستی

 سپیده فتحی

ــیم های مفتولي نازک وقتی در دستان ما شکل می گیرند،  س
طعم شیرین خالقیت را تجربه مي کنیم.

ــیم ها خلق   مي توانیم هر آنچه از ذهنمان مي گذرد با این س
کنیم؛ دوچرخه، هواپیما، آهو و ... .

اکنون که این فرصت برای تو نوجوان دوست داشتنی فراهم 
شده است، فرصت را غنیمت بشمار و دست به کار شو.

   روش اول
ابتدا قطعه ای از سیم را با سیم چین ببريد و آن را بدون اينكه 

به شكل خاصی فكر کنید خم و راست کنید و شكل دهید. 
اين کار کمك می کند تا اشكال اتفاقی ايجاد شوند. بعد می توانید 
با معنا بخش��یدن به اين اشكال آنها را طوري تغییر دهید که 

شبیه اجسام واقعي شوند.
مثاًل ممكن اس��ت سیم شما شبیه يك الك پشت شده باشد. 
شما بايد با پیچیدن سیم و اضافه کردن  دست و پا يا سر و دم 

آن را به الك پشت شبیه تر کنید.

مواد الزم
   سیم مفتول نازك)که می توانید 
آن را از ابزار فروشی ها يا گل فروشی ها 

تهیه کنید.(
   سیم چین

   َدم باريك 
   ابزارهای ابتكاری مثل قاشق و 

چنگال برای شكل دادن
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 عل
س:

عک

    روش دوم 
ممكن است از ابتدا شكلی را که دوست داريد بسازيد، در ذهن 

خود مجسم کنید؛ مثل پرنده. 
البته بهتر است با ديدن تصاوير پرنده ها ی مختلف ذهن خود 

را برای ساختن پرنده آماده کنید.
برای ساختن هر موضوعی ابتدا اسكلت آن را بسازيد )منظور 
از اسكلت ساخت مهم ترين و اصلی ترين قسمت های موضوع 
است(سپس س��عی کنید با پیچاندن بیشتر سیم به دور اين 

قسمت ها شكل را کامل کنید

   روش سوم 
ساخت اشكال انتزاعی يا دگرگون

در اين شیوه شما با کمی دست کاري، در شكل آن را انتزاعی 
يا ساده می کنید.  در اينجا پرنده  اي را مي بینیدکه با همین شیوه 

ساخته شده است. 
منتظر دیدن آثار زیبایتان هستیم.
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»ُکشتي« به کمربند مخصوص زرتشتیان گفته مي شد. 
در ایران باستان، هنگام زورآزمایي هاي تن به تن، هر 
ــک از دو پهلوان تالش مي کرد با گرفتن از کمربنِد  ی
ــن بزند. کم کم این  ــف، او را بلند کند و به زمی حری
زورآزمایي هاي رو  در رو، حتی وقتی از چنین کمربندی 
استفاده نمی شد، کشتي نام گرفت. رقابت های امروزی 
ــکل آزاد و فرنگی برگزار می شود.  ــتی به دو ش کش
ــتی آزاد، ورزشکاران برای اجرای فن از تمام  در کش
قسمت هاي بدن حریف استفاده مي کنند، اما در کشتی 
ــکار حق ندارد پایین تر از کمر حریف  فرنگی، ورزش

مهدي زارعي

لباس کشتي گیران
 »دوبنده« پیراهن و شلوارك رکابی، سرهم و چسباني 
است که کش��تي گیران مي پوشند و فقط به دو رنگ 
قرمز و آبي اس��ت. کشتي گیران از جوراب هاي کوتاه و 
بدون ساق و کفش سبك و ساق بلند نیز استفاده مي کنند.

قوانین در کشتي
 زمان

 مسابقات کشتي در دو زمان دو دقیقه اي فّعال برگزار مي شود 
و کشتي گیري را برنده اعالم مي کنند که در هر دو تايم برنده 
شده باشد. در بین دو تايم مسابقه يك دقیقه فرصت استراحت 
وجود دارد. درصورتي که هر يك از کش��تي گیرها برندۀ يك 
تايم ش��ده باشد، کار به تايم س��وم کشیده مي شود تا يكي از 

کشتي گیرها با پیروزي در اين تايم برندۀ مسابقه شود. 
 تشک کشتي

مسابقۀ کش��تي در س��الن مخصوص و روي »تشك« انجام 
مي گیرد. تشك، مربعي زرد رنگ به ضلع دوازده متر است 

که درون آن دو حلقۀ قرمز رنگ وجود دارند.
 1� منطقۀ فعالیت: دايره اي به قطر هفت متر که در مرکز 

آن دايره اي به قطر يك متر وجود دارد. 
 2� مرز بین منطقۀ فعالیت و محوطۀ خارج. اين بخش 
با يك نوار يك متري قرمز مش��خص شده است. اين 
ن��وار که مرز دايرۀ مخصوص فعالیت کش��تي گیران 
اس��ت، زون نام دارد. درصورتي که کشتي گیري در 
بیرون منطقۀ زون، به فعالیت و اجراي فن بپردازد، 

امتیازي نخواهد گرفت.
 داوران

براي قضاوت در هر مسابقۀ کشتي پنج داور 
حضور دارند؛ رئیس تشك، قاضي، داور 

وسط، ناظر و وقت نگه دار.

کشتی



ـن
هم

ب
13

91

37 

 وزن ها 
رقابت هاي بزرگ س��االن در هفت وزن برگزار مي ش��ودکه 
عبارت اند از: 55، 60، 66، 74، 84، 96 و 120 کیلو. در بخش 
جوانان زير بیس��ت سال، مسابقات در وزن هاي 50، 55، 60، 
66، 74، 84، 96، 120 کیل��و، در بخ��ش نوجوانان زير هفده 
س��ال در وزن هاي 42، 46، 50، 54، 58، 63، 69، 76، 85 و 
100کیلو، و در قسمت نونهاالن در وزن هاي 32، 35، 38، 42، 

47، 53، 59، 66 و 73 کیلو برگزار مي شود.

کشتی پهلوانی
در ق��رن اول هجري اف��راد غیرنظامی حق 

حمل سالح را نداشتند. از اين رو، پهلوانان براي 
حف��ظ آمادگي خود، مجبور بودند با دس��تان خالي 

تمري��ن کنند. محل تمرين  برای دورماندن  از چش��م 
مأموران معموالً در زيرزمین ها و گودال ها ساخته مي شد و 

دري کوچك و کوتاه داشت. اين مكان ها را در ابتدا »لنگرگاه« 
و بعدها »زورخانه«  گفتند. در اين دوران کشتي پهلواني در کشور 

ما شكل گرفت. 
افتخارات کشتی ایران

کش��تی ايران از سال 1330 با ش��رکت در رقابت های جهانی، 
افتخارات فراوانی کسب کرد. تیم کشورمان در سال های 1340، 
1344، 1377 و 1381 قهرمان کشتی آزاد جهان شد.  نخستین 
طالی ايران در المپیك را نیز» امامعلی حبیبی« به دست آورد. 
در حال حاضر پر افتخارترين ورزش��كار کش��ورمان در کشتی 
آزاد»عبداهلل موحد« است که شش سال پشت سر هم قهرمان 
جهان و المپیك شد. » حمید سوريان« نیز پر افتخارترين کشتی 
گیر ايران در کشتی فرنگی است که او نیز شش بار قهرمان جهان  
و المپیك ش��ده است. ايران تا کنون پنج طال در کشتی آزاد و 
سه طال در کشتی فرنگی المپیك به دست آورده است که هر 
سه طالی کشتی فرنگی در المپیك لندن به دست آمد. تمامی 
قهرمانان اين دوره شاگردان »محمد بنا« مربی موفق کشورمان 

بوده اند.

آنچه یک کشتی گیر باید بداند
کشتی نیاز به داشتن اندامی قوی دارد و کسی که به اين رشته 
روی م��ی آورد، بايد با تمرين،  تمامي عضالت خود را تقويت 
کند.همچنین کش��تی گیر بايد در زمان کوتاهی که رودرروی 
رقیب خود قرار گرفته اس��ت، عالوه ب��ر مقاومت در مقابل 
حريف، نقاط ضعف او را بشناس��د و برای امتیاز گرفتن از او 
تالش کند. به همین دلیل، قدرت به تنهايی برای پیروزی کافی 
نیست و کشتی گیر بايد به همان اندازه از فكر خود نیز استفاده 
کند. اگر تمرين کشتی گیر کم باشد، در اواسط مسابقه نفس کم 
می آورد. دويدن های طوالنی و طناب زدن مداوم از تمرين هاي 
کشتي گیران است. باورتان می شود که عبدا...موحد، قهرمان 

ايرانی روزی شش ساعت طناب می زده است؟!
عالوه بر اين، قدرت روحی کش��تی گیر بايد به قدری باشد که 
در صورت از دست دادن امتیاز، خود را نبازد و برای جبران آن 
تالش کند. جهان پهلوان غالمرضا تختی پانزده سال عضو تیم 

ملی بود و درس��ه المپیك برای کشورمان مدال گرفت. او 
دربارۀ روزهای ابتدايی کشتی خود چنین گفته است:» 

به قدری در کشتی مرا به زمین زدند که پشتم بوی 

کشتي در ایران
ايرانیان از زمان هاي بسیار دور به کشتي گرفتن بسیار عالقه مند 
بودند و پهلوانان نیرومند را گرامي مي داش��تند. در شاهنامۀ 
فردوسي اشعار فراواني دربارۀ نبرد قهرمانان و کشتي هاي آنها 

با يكديگر وجود دارد:
به کشتي گرفتن نهادند سر

گرفتند هر دو دوال کمر  
نبرد معروف رستم و اسفنديار نیز بخش ديگري از شاهنامه 
است که در آن به مبارزۀ دو پهلوان ايران و توران و پیروزي 

پهلوان ايراني اشاره شده است. 
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محمد عزیزی پور

هر سطر، ستون يا قطر مربع فقط قرار دهید که هر کدام از آنها در خانه هاي خالي اين جدول طوري  آي��ا مي توانی��د ش��كل  را در 
يك بار باشد؟

هر حرف نمايانگر يك 
عدد است. با قرار دادن 
اعداد مناسب، تساوي 

را برقرار کنید.
DD ×DD= GLCL 

مسابقة حضور ذهن
 )مدت پاسخ گويي 3 دقیقه(

پاسخ تمامي سؤال هاي زير با حرف)ن( شروع 
مي شود.

1. بزرگ ترين جانور: 
2. مؤسس سلسلۀ افشاريه:

3. پدر شعر نو:
4. شهري در استان همدان:

5. سازمان فضايي آمريكا:

کدام ش��هر ايران است که 
خوردن بخش اولش کشنده 
اس��ت، ولي بخش دومش را 

هر روز مي خورند؟

چیستان:
اگر برداري از دنبالۀ کوه
گذاري به سر دنبالۀ رود

کني يك بار ديگر کار تكرار
بسازي مرغكي خوش رنگ و زيبا.

6. پايتخت کنیا:
7. از مشتقات نفت:

8. وکیل مجلس:
9. ماسك:

10. سیارۀ زهره:

1

2

3

4

5



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

رها مناسبت 12 
بهمن

خاندان از پیامبران

از بندرهاي 
گیالن

نام علمي 
ترشي نامي پسرانه مادر رستم

خانه

مشهورآهن

نوعي ذغال 
غذايي سادهسنگ

کافي

جیرانپیشوا

پايتخت مصر باصفا

ثروتمند

تمام

 مانور نامرتب

متاع

کوهي در 
کرمانشاه

وامنوراني

نگاهبان

مناسبت 19 
بهمن

مناسبت 17 کتاب شعر
ربیع االول از آثار سعدي

مخالف لیل

مقاومت کردن سروصدا

کشور عربي

چشم عمیق

روش رتبه اي يك 
رقمي

میداني در 
تهران قاضي

شخصیتي دنباله
عروسكي

لوله شده

چند بنرفرمان

واحد پول قطر

بلندترين قله

مظهر شوري

ُمهر شده

رام

وسیع ترين تیره
کشور

نغمه

ماه قبل

تپه اي باستاني

جمع ولي

کشوري 
آسیايي

خالف جزر

آرزوي زنداني

وحشي

طاقت

هجدهمین 
حرف انگلیسي

پهلوانان

 بیماري 
خطرناك

دختر عرب
میوه اي 

خوش طعم

بن ماضي پیرو
ماندن

نهر

پارسا

کمكسال وارونه

نیست شدن

1 2

9

3

8

6

7

10

18

5

11

14

13

4

16

12

17

19

15

20

29

22

25

23

2428

27 26

21
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پاسخ رسگرمی پاسخ رسگرمی
1. سمنان
2. ُهد ُهد

77 ×77= 5929 .3
 .4

5. 1. نهنگ 2. نادرش��اه 3.نیما يوشیج 4. نهاوند 5. ناسا 
6. نايروبي 7. نفتالین    8. نماينده   9. نقاب   10. ناهید

رمز جدول: مدارا کردن با مردم نیمي از ایمان است

1. کرفس ها را نگیني خرد کنید و با گردوي ريز شده 
مخلوط کنید.

2.  در ظرفي ديگر ماست، سس مايونز، نمك و فلفل را 
با هم مخلوط کنید.

3. کش��مش و سس آماده شده را به مخلوط کرفس و 
گردو اضافه کنید و خوب هم بزنید.

 ساالد آماده است، نوش جان.

اعظم اسالمی

نی
جا

الری
م 

عظ
س: ا

عک

طرز تهیّه

 مواد الزم
کرفس                              يك بوته

گردوي خرد شده                3 قاشق غذاخوري
کشمش                            2 قاشق غذاخوري
ماست                                   3 قاشق غذاخوري
سس مايونز                       2 قاشق غذاخوري
نمك و فلفل                            به میزان الزم

ساالدکرفس


