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پای درس مارمولک
 من اين درس را از مارمولكي گرفتم که 
در شیار ديوار حیاط خانه مان النه داشت. 
صبح ها وقت��ي از اتاق بی��رون مي رفتم، 
مي ديدم مث��ل دونده هاي المپیك، روي 
پرچین دي��وار با چش��م هاي براقش به 
من زل زده و آمادۀ دويدن و فرار اس��ت. 
هی��چ وقت نمي گذاش��ت بیش��تر از دو 
قدم نزديكش ش��وم. تا اينك��ه، يك روز 
غافلگی��رش کردم. قبل از روشن ش��دن 
هوا، پ��اي ديوار کمین کردم و همین که 
تشريف آورد، دست انداختم و ُدمش را 
چسبیدم. اما ناگهان از وحشت جیغ زدم. 
چون يك ُدِم بريده در دس��تم به شدت 
تكان مي خورد و جان مي داد. چند هفتۀ 
بع��د ديدم جناب مارمولك ب��ا يك ُدِم 
جديد دوباره روي ديوار دارد طلوع آفتاب 

را تماشا مي کند... .
م��ن آن روز درس بزرگي از مارمولك 
گرفتم. فهمی��دم براي نج��ات خودم و 
»بزرگ« ش��دن گاهي الزم است برخي 

دل مشغولي هاي کوچكم را رها کنم.

ریبا روی صندلی داغ
مهارت های زندگی

حیلۀ جدیِدگرِگ قدیم
داستان ماه

حیوانات فداکار
شگفتی های خلقت 

مدرسه سالمتي
کاردرس

              Spring  
English Fun

قارۀ سیاه
نقشۀ ذهنی

گیرنده: رزمندگان اسالم
سردار بدر

بحث کشمشی
زنگ انشاء

شطرنج
کتابخانهورزش

جوجۀ نمایشيجدول و سرگرمی
کاردستی

راه تازه
لحظه های شاعرانه

مسابقه
همۀ ما در زندگي براي رسیدن به اهداف 
مهم تر، گاهي قی��د برخي کارهاي پیش 
پا افتاده را زده اي��م. مي توانید دربارۀ رها 
کردن چیزهاي کم ارزش براي رش��د و 
شكوفايی، مطالب خود را به صورت شعر، 
داستان، قطعۀ ادبي، خاطره و حتي نقاشي 
و کاريكاتور به دفتر مجله بفرستید. آثار 
برتر در مجله چ��اپ و به صاحبان آنها 

جوايزي تقديم خواهد شد.
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و  زندگی 
فرهنگ علیرضا متولی

بخش مهمی از زندگی همۀ ما فرهنگی اس��ت. مردم دنیا، ما 
ايرانیان را به داشتن فرهنگي غنی و درست می شناسند. کشفیات 
باستان شناسی نشان می دهد سابقۀ کارهای فرهنگی در کشور 
ما دس��ت کم به هفت هزار سال قبل بر می گردد. آثارکشف 
شده نشان می دهد از گذشته های خیلی دور، مردمی که در اين 
سرزمین زندگی می کرده اند به کارهای فرهنگی دلبسته بوده اند.

فرهنگ  تعريف های گوناگونی دارد و من نمی خواهم وقت تو 
را با تعريف فرهنگ بگیرم. 

من فكر می کنم به همه کارهايی که مردم يك سرزمین برای 
تغذيه رو حشان انجام می دهند می توان اسم فرهنگ گذاشت. 
حتی آشپزی و نوع تغذيه در کشور ما همیشه دارای آداب و 
رسومی بوده است که به پرورش روح و روان ما مربوط می شود.
هیچ آدمی نمی تواند بدون فرهنگ زندگی کند. پس اصطالح 

آدم بی فرهنگ، اصطالح غلطی است.
ممكن است کسی فرهنگ بدی برای زندگی اش داشته باشد، 

اما بی فرهنگ نیست. 
فرهنگ قدرت بسیاري برای ادارۀ يك جامعه و افراد آن دارد. 
پس برای اينكه جامعۀ خوب، قوی، درس��ت و انسانی داشته 

باشیم، بايد از فرهنگ خود مراقبت کنیم و سعی کنیم چیزی 
تازه به آن بیفزايیم. 

در گذشته ارتباط آدم های دنیا با هم، فقط از راه سفر انجام می شد. 
اگر گروهی از ساکنان يك سرزمین به جايی ديگر مي رفتند، کم 
کم بخشی از فرهنگ آن جامعه را می آموختند و بخشی از فرهنگ 

خود را به آن جامعه منتقل می کردند.
اما امروزه برای انتقال فرهنگ نیازی به س��فر 
نیست. از زمان اختراع چاپ به اين طرف آدم ها 
از طريق خواندن با مردم ديگر و ش��یوۀ تفكر و 
زندگیشان آشنا می شوند. پس از اختراع راديو، 
شنیدن و پس از اختراع سینما و تلويزيون، ديدن 

هم  براي کسب فرهنگ اضافه شده است. 
در اي��ن دو ده��ۀ آخر نیز اينترنت، منبع مهمی 
برای انتقال فرهنگ شده است و خدا می داند تا 
ده سال ديگر چه اتفاق تازه ای در اين مسیر بیفتد. 
البته تا حدودی اخباری که به ما می رس��د، هم 

خوشحال کننده است و هم ناراحت کننده.
خوشحالی ما از اين اس��ت که اين اختراعات و 
نوآوری ها باعث می شود با زحمت کمتری مردم 
دنیا را بشناسیم  و کارهای خوبشان را بیاموزيم و 

کارهای خوب خودمان را به آنها معرفی کنیم.
اما اگر حواسمان نباشد و تالش نكنیم، بیشتر از 
آنها ياد می گیريم تا چیزی به آنها ياد بدهیم و 

اين ناراحت کننده است.
پس بايد کاری کنیم که آنها مثل گذش��ته مردم ما را دارای 
فرهنگ پر بار بدانند و بخواهند از آن استفاده کنند. ما اگر به 
آنها بگويیم که ما مردمی چنین و چنان هستیم، باور نخواهند 

کرد آنها بايد خودشان ببینند. 
مردم دنیا عاش��ق هنر، اعتقادات و آداب و رسوم ما هستند. 
وظیفۀ ماس��ت که از اينها به   خوب��ی مراقبت کنیم. چیزهای 
زائدش را بیرون بريزيم و چیزهای تازه ای به آن اضافه کنیم.

 بعضی از رفتارهای اجتماعی ما دچار ضعف شده، مهم ترين 
نكته اصالح آنهاس��ت. چیزی که  کمك مي کند رفتارمان را 
درست کنیم پر بار کردن خودمان درکسب دانش است.  هر 
چه مردم باسوادتری باشیم بهتر می توانیم از رفتارهای ناپسند 

جلوگیری کنیم.
پس مهم ترين نكته برای نگهبانی از فرهنگمان، باسوادتر شدن 
است. همان طور که در شمارۀ گذشته گفتم، خواندن، پايۀ اولیۀ 
کسب دانش است و پايۀ اولیه برای تغذيه روح و روان؛ يعنی 

پايۀ اولیه فرهنگ.
در شمارۀ بعد حرف های تازه تری خواهم نوشت.
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  ريبا روی صندلی داغ!
تصویرگر:   سام سلماسی
ابراهیـم اصـالنی

ريبا! بیا با تو کار دارند، 
مثل اينكه از مجله رشد 

نوجوان است.

من سردبیر رشد نوجوان 
هستم؛ همان مجله اي که  
چند صفحه به شما اجاره 

داده است.

تا حاال به اين 
موضوع فكر 
 آقاي صاحب خانه لطفًا نكرده بودم!

برو سر اصل مطلب

با اتفاقاتي که امسال 
براي شما افتاده، خیلي 
از بچه ها دوست دارند 
شما را از نزديك ببینید. 
مي خواستیم چند نفر از 

بچه ها را دعوت کنیم تا  
با حضور شما ...

واي نه! من از 
پس اين دو 

نفر ... 

سالم آقا ... خانم! راستي 
شما پسريد يا دختر؟!

بگذاريد بررسي کنم؛ 
بعد اطالع مي دهم.

وزيرم رو 
پس بده!

الو؟

فردا
دفترمجله رشد نوجوان



سپهر نیكا  حسینسجاد فوژان

 سارا و نیما کجا هستند؟ بیچاره ها 
از دست تو چه مي کشند؟

من فكر مي کنم خیلي از کارهاي 
ريبا جالب و مفید هستند. 

 اگرجاي سارا و نیما بودم،  
فقط از ريبا کار مي کشیدم، 

گردگیري، تمیز کردن 

خانه، آشپزي. 
ولي مشق هايم را 

نمي دادم، چون دفترم 
بايد تمیز باشد.

من سعي مي کردم 
از راهنمايي هايش 

استفاده کنم.

 تو فكر کردي کي 
هستي؟ اگر دست من 

بودي ... 

من احساس مي کنم ريبا سعي 
دارد خودش را به بچه ها 

نزديك تر کند ... .

 بچه ها! من ربات راهنما هستم و 
کارم کمك به سارا و نیما براي 
موفقیت در درس و يادگیري 
است. شما جاي من بوديد، 

چه کار مي کرديد؟

من قبول دارم که 
گاهي ما کاري را بلد 
نیستیم يا آن را به 

موقع انجام نمي دهیم... 

گاهي هم تنبلي 
مي کنیم يا مسئولیت 
کارهايمان را گردن 

نمي گیريم.

خب! ريبا هم دارد بچه ها را راهنمايي 
مي کند تا  درست عمل کنند...

ولي نبايد چیزي را به آنها 
تحمیل کند.

من به چند نكته دربارۀ شما 
انسان ها دست يافته ام. اول 
اينكه انسان ها تفاوت هاي 

فردي دارند...

بچه ها من کريمي هستم، 
مدير داخلي مجله. شما ريبا 
را مي شناسید، اما ريبا شما را 

نمي شناسد.



نیما به طبیعت 
خیلي عالقه دارد.

� اما سارا عاشق 
مطالعات علمي 

 انسان ها چیزي است.
به نام اراده دارند.

باالخره موفق شدم!
من هم اين جوري هستم. اگر کاري را به  من تحمیل کنند يا 

دستور بدهند، ممكن است نتوانم يا نخواهم، انجام بدهم؛ اما اگر 
خودم اراده کنم و بخواهم، همه چیز عوض مي شود.

 موفقیت در هر کاري نیاز به هدف دارد، 
هدفي که به آدم انگیزه بدهد و ارادۀ او را 

تقويت کند.

ولي گاهي آدم چیزي را مي خواهد؛ يعني 
دوست دارد موفق شود، اما نمي تواند ... 

خوب است که آدم هر چند وقت يك بار از 
خودش بپرسد چه هدفي دارد و براي رسیدن 

به آن چه کرده است؟

يعني کارهايش را 
ارزيابي کند و اگر 

الزم بود، رفتارهايش 
را تغییر دهد.

وقتي دستور مي دهند، خوشم 
نمي آيد مخصوصاً اگر يك 

آدم آهني باشد! ولي گاهي خودم هم 
احساس مي کنم از همۀ توانايي هايم 

خوب استفاده نمي کنم.

 برنامه ريزي بايد متناسب با هدف 
باشد. من در برنامه ريزي درسی، 
از پدرم کمك مي گیرم. حرف هاي 

ريبا هم گاهي بََدك نیست.

بچه ها!حاال که موقع 
خداحافظی است، بیايید 

برای يادگاری يك 
درخت بكاريم.

مثل اينكه باز سوتي داده ام 
خداحافظ ... .

آن باال چه خبر است؟

ای وای! انگاربايد دنبال 
شغل جديد باشیم درخت کاری توی اتاق؟!

برنامه ريزی بايد با توجه به سلیقه ها و 
عالقۀ هر کسی باشد ولی ريبا همه را در 
يك قالب می گذارد و با يك خط کش 

اندازه می گیرد

آقا يا خانم ريبا!
نمی خواهید از اين 

صحبت ها نتیجه گیری 
کنید؟

بزنم به تخته همه 
يك پا کارشناسید! من 
دوست دارم حرف شما 
را بشنوم تا انسان ها را 
بهتر بشناسم. به نظرم 
حرف های خودتان همه 

چیز داشت. هدف، 
مسئولیت پذيری، 

برنامه ريزی، ارزيابی، 
تغییر رفتار و ...
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 مهدي فرج اللهي

  تصویرگر: سمیه محمدی

حيله جديِد 
گرِگ قديم

يكی بود يكی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. روزی از روزگاران 
قديم، بزغاله ای رفت کنار رودخانه تا آب بخورد که صدايی 
آمد. سرش را بلند کرد و ديد که گرگی بر بلندی نشسته و با 

صدای بلند آواز می خواند و می گويد: »آب را گل نكنید ... «
 بزغاله با تعجب گفت: »داری شعر می گی يا منظورت منم؟« 

گرگ: »هر جفتش.«
بزغاله: »اول اينكه اين شعر مال تو نیست مال سهراب سپهريه. 
دوم اينك��ه من اين پايینم چه جوری آب رو برای تو که اون 
بااليی ِگل می کنم؟ اگه می خوای منو بخوری ديگه چرا بهونۀ 

الكی می گیری؟«
گرگ: »خب، اجازه بده بیام از نزديك با هم صحبت کنیم تا 

مشكلمون رو با گفتمان حل کنیم.«
بزغاله: »من که مش��كلی نمی بینم. از همون جا بگو اگه راست 

می گی.«
گرگ: »نمی شه، شرط ادب نیست. شاعر می گه افتادگی آموز 
اگر طالب فیضی/ هرگز نخورد گوشت، گرگي که بلند است.«

بزغاله: »ديدی؟ تو می خوای منو بخوری اين همه فلس��فه و  
صغری، کبری چیدن برای همینه. اصالً از جات تكون نخور و 

گرنه، بقیه رو صدا می زنم.«
گرگ: »بقیه رو؟ مگه چند رأس هستین؟«

بزغاله: »خیلی«
گ��رگ: »اينكه خیل��ی خوبه. منم می رم بقیۀ دوس��تامو صدا 

می زنم.«
بزغاله: »مگه شما چند قالده  هستین؟«

گرگ: »کمیت مهم نیست کیفیت مهمه. تازه تو که می دونی 
آخر ماجرا چی  می شه؟ پس خودت با زبون خوش بیا اين باال. 
آن قدر هم روي اعصابم ُسم نكوب! اين جوری منم دوستامو صدا 

نمی کنم. تو هم با اين فداکاری جون دوستاتو نجات می دی.«
بزغاله: »فكر کردی خیلی زرنگی؟من از اون بزغاله هاش نیستم.«

گرگ: »باشه. خودت خواستی. حاال که نمی آی منم مجبورم 
تحريمتون کنم.«

بزغاله: »تحريم؟مثالً می خوای چی کار کنی؟«
گرگ: »جلوی آب رو می گیرم تا، همه تون از تشنگی هالك 

شین. اون وقت میام، همه تون رو يه لقمۀ چپ می کنم.«
بزغاله: »انگار تو منو هنوز درس��ت نش��ناختی. می دونی من 

کی ام؟«
گرگ: »البته، شما يه بزغالۀ خوشمزه ايد.«

بزغاله: »اينكه نظر لطفتونه. ولی اسممو می دونی؟«
گرگ: »مگه مهمه؟«

بزغاله: »اس��م من حبۀ انگوره. اين اس��م چیزی رو به يادت 
نمی آره؟«

گرگ: »اسمت برام خیلی آشناست. ولی نه، چیز خاصی رو به 
يادم نمی آره.«

بزغال��ه: »پس کمكت می کنم که يادت بیاد. من حبۀ انگورم 
خواهر شنگول و منگول. يادته يه روز اومدی خونمون و شنگول 
و منگول و بردی و بعد مامان بزی اومد و شكمتو پاره کرد؟«

گرگ:» اِ اِ اِ ! حبۀ انگور تويی؟ چقدر بزرگ شدی؟ منو از کجا 
شناختی؟«

بزغاله: »از جای بخیه های روی شكمت.«
گرگ: »ش��دم گرگ ش��كم بخیه ای. خوب اون روز از دستم 
در رفتی. همۀ نقش��ه هامو تو وروجك خراب کردی. االن، هم 
تحريمتون می کنم هم درسته قورتت می دم و انتقامم رو ازت 

می گیرم.«
بزغاله: »تند نرو؛ از جات هم تكون نخور وگرنه مامان بزی رو 

صدا می زنم بیاد دوباره شكمتو سفره کنه.«
گرگ: »از همون بچگیت خالی بند بودی. اگه راس��ت می گی 

صدا بزن!«
بزغاله: »مامان ! مامان بزی!«

مامان بزی به اتفاق بزهای ديگر پیش حبه انگور می آيند و از 
ماجرا با خبر می شوند.

مامان بزی: »آهای گرِگ ش��كم پ��اره! دفعه قبل برات کافی 
نبود؟ اومدی که دوباره شكمت رو پاره کنم؟«

گرگ: »اختی��ار داريد، نظر لطفتونه! اتفاقاً اومدم اين بار لطف 
مرتبۀ پیش رو جبران کنم؟«

مام��ان بزی: »چه لفظ قلم! بفرمايید جبران کنید. چه جوری 
می خوای جبران کنی؟«

گرگ: »من گرِگ با انصافی��م. به نظرتون چه جوری جبران 
کنم بهتره؟ چنجه؟ برگ؟ کوبیده؟ آب پز؟ يا خام خام نوش 

جونتون کنم؟«
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مامان بزی: »تو اون موقع که جوون بودی از پس ش��اخ من 
يكی بر نیومدی االن که اينجا شاخ تا شاخ بز وايستاده تو هم 
شدی آفتاب لب بوم؛ گنده تر از دهنت حرف نزن و ُدمت رو 
ب��ا زبون خوش بذار روی کول��ت و جونت رو بردار و بزن به 

چاك! راست می گی از اون باال بیا پايین!!«
گ��رگ: »عیب ن��داره، االن که فكر می کنم می بینم خیلی هم 
اشتها ندارم، ولی خدمت حبۀ انگور عرض کرده بودم که عجله 

ندارم. تحريمتون می کنم ببینم بازم زبون درازی می کنین.«
مامان بزی: »تحريم؟ چه حرفا ! مثالً می خوای چی کار کنی؟«

گرگ: »خیلی راحت از همین باال جلوی مسیر آب رو می بندم. 
بعد منتظر می مونم تا از تشنگی هالك بشین. بعدش می يام و 

همتون رو يه لقمه چپ می کنم.«
مامان بزی: »خیلی فكر کردی؟ تو نمی تونی اين کار رو انجام 
بدی، از پس��ش بر نمی آی. به حرف من گوش کن دمت رو 

بذار روی کولت و بقیه اش رو هم که حفظی...«
گرگ: »می تونم.«

مامان بزی: »نمی تونی بچه!«
گرگ: »الاقل حرمت موی سفیدم رو نگه دار من خیلی وقته 
که بابابزرگ ش��دم. کاری نداره بستن مسیر چشمه و عوض 

کردنش. چرا اين قدر محكم می گی نمی تونی؟« 
مامان بزی: »آرزو برجوانان عیب نیست گرگ پیر! يه چیزی 

می دونم که می گم نمی تونی.«
گرگ: »بگو منم بدونم.«

مامان بزی: »نمی گم بمونی تو َکف اش.«
گرگ: »اقتدار من رو از اين باال نمی بینی؟«

مامان بزی: »من از بی قدری خار سر ديوار 
دانستم/ که ناکس کس نمی گردد از اي�ن 

باال نشینی ها. «
گرگ: »حاال ديگر شاعر شدي؟! باشه، منم 

راه آب رو می بندم.«
مامان بزی: »طوری نیست منم قورباغه ها 

را صدا می زنم حالتو بگیرند!.«
گ��رگ: »قورباغ��ه؟! من��و از قورباغ��ه 

مي ترسوني؟! «
مامان بزی: »تو هنوز قورباغه ها را 

نشناختي.«
گ��رگ: »ب��ه ق��ول 
خودت، شاخ تا شاخ 

بز نمی تونه جلوی منو 
بگیره، اون وقت قورباغه 
چی کار می تونه بكنه؟«

مامان بزی: »خودت ببین.«
اين طوری شد که مامان بزی 

ضرب المثل  برکۀ  قورباغه هاي 
را ص��دا کرد و از آنها 

خواس��ت ابوعطا 
بخوانند.

هم  قورباغه ها 
ابوعطا خواندند 

و آب سر باال رفت. 
گرگ پیر قصۀ ما هم که از آن همه س��رو 
صدا، دچار توهم ش��ده بود،  با دهان باز و 
چشمان از حدقه در آمده مي ديد که چگونه 
آب رفت��ه در جوي، عقب عقب مي آمد تا 

حیلۀ جديد او را نقش بر آب کند.



رابـطه ها
حسین امیني پویا  

 ملیكا قلیچ پور

ــتان دهقان فداکار یا  همۀ ما داس
ــاد داریم که برای  پتروس را  به ی
ــات جان مردم، خود را به خطر  نج
ــا و بارها  ــد. همچنین باره انداختن
ــادر و پدرمان  ــاهد فداکاری م ش
ــا فقط  ــؤال! آی ــک س ــم. ی بوده ای
ــان ها فداکار هستند؟ با کمی  انس
ــط میان  ــق در رواب ــت و تحقی دق
جانوران، متوجه می شویم خداوند 
حس فداکاری را به طور غریزی در 
وجود حیوانات نیز قرار داده است.

حیوانات فداکار
مرگ در تنهایی

دانش��مندان ب��ا مطالع��ه در رفتار 
جمعی��ت  مورچه ه��ا دريافته اند که 
اين حش��رات وقتی به شدت بیمار 
می شوند النه را ترك می کنند. برای 
اين تحقیق، دانشمندان در آزمايشگاه 
قارچی کشنده را به کلونی مورچه ها 
وارد کردن��د. مورچه ه��ای کارگ��ر 
بیمار برای اينكه بیماريشان به ساير 
مورچه ها منتقل نشود، چند ساعت يا 
حتی چند روز پیش از مرگش��ان از 
النه دور شدندتا در تنهايی بمیرند. 
با اين فداکاری، احتمال انتقال عفونت 
به ديگر هم نوعان کاهش می يافت. 
جالب تر اينكه محققان متوجه شدند 
مورچه های بیمار اين کار را داوطلبانه 
انج��ام می دهند و هیچ اجب��اری از 
جانب ساير مورچه ها آنها را به اين 

کار وادار نمی کند. 

 از آنجا که انس��ان موجودي اجتماعي 
اس��ت می��زان موفقیت هر کس��ي در 
تعامل س��ازنده با ديگران است. رابطۀ 
اجتماعي مفهوم وسیعي دارد. اين رابطه 
به ش��كل هاي گوناگ��ون رخ مي نمايد؛ 

محبت ها، تنفرها، قهرها و آشتي ها.
رابطۀ اجتماعي را نبايد ساده انگاشت. 
در فرهنگ اس��المي حض��ور در جمع 
م��ورد توجه ق��رار گرفت��ه و براي آن 
آدابي ذکر ش��ده اس��ت که مهم ترين 
آنها گذش��ت، مهرورزي، حق شناسي، 
بردباري و ماليمت است. در ارتباط با 
ديگران بايد اهل مدارا بود. البته مدارا 

َل َعلیكم فِي الِكتاب اَْن  َو َقد نَزَّ
ــمعتُم آیاِت اهلل یُكَفربِها َو  اِذاَس
یُستهَز اُبِها َفال تقعدوا َمَعُهم َحتّي 
ــوا في حدیث غیره انّكم  یَخوُض
اًذا ِمثلُُهم ان اهلل جامُع المنافقیَن 

و الكافرین في جهنَم جمیعاً ]نساء: 140[
»خداوند این حكم را در قرآن بر شما 
نازل کرده که هر گاه بشنوید افرادي 
آیات خدا را انكار و استهزاء مي کنند 
ــینید تا به سخن دیگري  با آنها ننش
ــم مثل آنان  ــما ه بپردازند وگرنه ش
خواهید بود خداوند منافقان و کافران 

را همگي در دوزخ جمع مي کند.«
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به معناي بي تفاوتي يا قبول کردن نظر 
نادرست اشخاص نیست.

اين نوع مدارا، خطر بي اعتنايي و تحريف 
حقیقت را در پي دارد.

همان طور که در آيۀ ذکر شده خوانديد، 
خداوند ما را از هم نشیني با کساني که 
آياتش را انكار و اس��تهزاء مي کنند باز 

مي دارد. با دقت در اين آيه مي فهمیم:
 ش��رکت در مجلس گناه مثل انجام 
دادن همان گناه اس��ت، اگر چه شنونده 
خود س��اکت باش��د؛ چون خود حضور 

و س��كوت اغل��ب رضاي��ت از آن گناه 
محسوب مي شود.

 اگر نمي ت��وان از برپايي مجلس گناه 
جلوگیري کرد، بايد آنجا را ترك کرد.

 نشست و برخاس��ت با گناهكاران و 
حضور در جمع آنها نوعي نفاق اس��ت؛ 
چون ق��رآن در پايان آي��ه مي فرمايد: 
»خداوند منافقان و کافران را در دوزخ 

جمع مي کند.«
 مهم ت��ر از همه اينكه به گفتۀ قرآن 
ش��رکت در اي��ن محافل سرنوش��ت 
انس��ان را مانند سرنوشت آنها خواهد 

 تشک نرم
خرگوش م��ادر زمانی که نوزادانش 
متولد می شوند، مو و َخز بدن خود 
را می کند و با آنها در گوش��ه ای از 
النه تش��ك نرمی درست می کند. 
س��پس نوزادان را روی اين تشك 
نرم ق��رار می دهد تا ب��دن بی مو و 
ضعیفش��ان روی زمین سفت النه 

اذيت نشود.

کرد. )انّكم اذاً مثلهم(؛ چون انس��ان با 
حضور در اين گونه مجالس به تدريج 
حساس��یت خ��ود را نس��بت ب��ه آن 
حرف ه��ا و اعمال از دس��ت مي دهد 
چیزي نمي گ��ذرد که خود فرد نیز به  

آن گناهان آلوده مي شود.
منبع: تفسیر نمونه، آيت اهلل مكارم شیرازي، ج 4، ص173و 172.

مرگ مادر برای تولد فرزندان
هش��ت پاي ماده تخم هاي��ش را در 
گوشه ای امن؛ مانند شكاف سنگ ها 
و صخره ه��ا در نواحی کم عمق دريا  
مخفي مي کند. ب��ا حرکت پاهايش، 
آب را روی تخم ه��ا ب��ه حرکت در 
می آورد تا اکس��یژن کاف��ی به آنها 
برس��د و تا زمان تولد ن��وزادان در 
کنار آنها می ماند. حتی برای ش��كار 
و سیر کردن ش��كم خود نیز تخم ها 
را ت��رك نمی کند. پس از گذش��ت 
ش��ش ماه و تولد نوزادان، خستگی 
و گرس��نگی س��بب مرگ اين مادر 

فداکار می شود. 

جلب توجه دشمن
سگ های چمنزار ماده و بچه هايشان 
معموالً در کنار هم زندگی می کنند. 
زمانی که يكی از س��نجاب های ماده 
متوجه حضور دش��من می شود، به 
روی تپ��ه اي کوچك مي رود و  روی 
پاهايش می ايستد و با در آوردن صدا 
و انجام دادن حرکات غیرمعمول، هم 
افراد گروه را از خطر آگاه می کند و 
هم جانور شكارچی را به سمت خود 
می کشاند تا بقیۀ گروه فرصت فرار 

کردن داشته باشند. 



مدرسه سالمتی

گزارش: تهمینه حداديعكس:غالمرضا  بهرامي

 اگ��ر فك��ر مي کنید 
مدرسه اي که استخر دارد 
فق��ط توي فیلم هاس��ت، 

در اش��تباهید. همی��ن بغ��ل گوش تان در 
مدرسه هاي »تربیت بدني« هم استخر هست، 

هم زمین والیبال و بسكتبال و فوتبال... .
توي اين مدرس��ه ها نه تنها دويدن جرم 

نیست، بلكه امتیاز هم دارد.
 اگر اعصابتان از دس��ت زنگ ورزش 
خط خطي اس��ت که چرا نمي ش��ود يك 
رشتۀ ورزشي خاص داشت، خوب است 
بدانید توي هنرستان هاي »تربیت بدني« 
عالوه بر اينكه چند رش��تۀ ورزشي را ياد 
مي گیريد، مي توانید يكي را به عنوان رشتۀ 
م��ورد عالقه تان انتخاب کنید و آن را به 
طور حرفه اي ادامه دهید و به باشگاه هاي 
مهم و حتي تیم هاي ملي بپیونديد. خیلي از 
دانش آموزان اين مدرسه ها، عضو تیم هاي 

مهم ورزشي هستند.

 اگ��ر حوصل��ۀ رژيم ه��اي غذايي را 
نداريد. اگر با اولین آس��یبي که مي بینید 
دلسرد مي شويد، اگر از خودتان مي پرسید 
آخرش که چه! اگر تنبلید، اگر دلسرديد 
اينها را نخوانید، اما اگر عش��ق ورزشید و 
دلتان مي خواهد همۀ انرژي تان تخلیه شود 

بد نیست دنبال ما بیايید.
ــي چه  ــۀ تربیت بدن ــاي مدرس معلم ه

چیزهایي به ما یاد مي دهند؟
معلم هاي اين مدارس مانند بقیۀ معلم ها 
ريز به ريز و جزء به جزء حرکات ورزشي 
را به دانش آموزها ياد مي دهند؛ چطور يك 
راکت را در دست بگیريم، با چه زاويه اي 
توپ را بزنیم، انواع ش��ناها چه شكلي اند، 
چطور بدويم که آسیب نبینیم، چطور از 
خرك استفاده کنیم... . آنها از اول، الفباي 
ورزش را ب��ه دانش آموزه��ا مي آموزند. 
حس��ین بني احمدي و سید مهران باقري 

همۀ اينها را به ما مي گويند.

این رشته ها را یاد مي گیرید:
 والیبال

 ژيمناستیك
 فوتبال )پسران( 

 بدمینتون )دختران(
 شنا

 تنیس
 دو و میداني
 بسكتبال

 کشتي )پسران(
  تیراندازي )دختران(

این درس ها را مي خوانید:
 شناخت تأسیسات و مكان هاي ورزشي

 فیزيولوژي
 آزمون هاي ورزشي

 تغذيه و بهداشت مواد غذايي
 ايمني و کمك هاي نخستین

این ویژگي ها را دارید؟
 اعتماد به نفس

 قابلیت فهم و تفكیك رشته ها
 سالمت کامل جسماني

 آمادگي جسماني
چه کاره مي شوید؟

 داور مسابقات ورزشي
 مربي و کمك مربي رشته هاي مختلف

 سرپرست تیم هاي ورزشي
 سرپرست مكان ها و تأسیسات ورزشي

و ....

ان
هر

1 ت
ه 1

طق
 من

ي_
وس

قد
د 

شهی
ن 

ستا
نر

ز ه
ر ا

شك
با ت

*
ند

سف
ا

13
91

10 



ند
سف

ا
13

91

مدرسه سالمتی 11
Illustrator: Sam Salmassi
Mohammad Ali GhorbaniEnglish

Fun

Quote to Translate
I stopped thinking about Beauty
 When I saw love between blind
couples.

Spring

EQUINOXEQUINOX

RAIN
BEES

LILIES

CROCUSES

ROBIN

TULIPS

CYCLAMENS

DAFFODIL

LILIES

EASTER

DANDELION

BASEBALL

GRASS

GOLF

GREEN

SOFTBALL

FROGS
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عید را  چگونه می گذرانید؟
بحث کشمشی

یک معلم نمونه چگونه است؟

اکن��ون که قل��م در دس��ت مي گیرم و 
مي خواهم دربارۀ عید بنويسم خانه مان 
خیلي به هم ريخته است و مامانم با بابام 
دارند دعوا مي کنند که امسال پرده ها را 
بشويند يا نه. البته به نظر من اصالً پرده 
را نباي��د آويزان بكنیم از جلوي پنجره؛ 
چون هي تند تند کثیف مي شود و مامان 
آدم به باباي آدم مي گويد که پرده ها را 
باز کند. بعد بشويد و دوباره برود باالي 
چهارپايه و بزند به چوب پرده. آن وقت 
باباي آدم با مامانش دعوا مي کند و آخر 
سر هم آدم آن وسط کتك مي خورد تا 
دل بابايش خنك شود و بعد بلند شود 

پرده ها را بزند.
امسال عید بابايمان گفته که به مسافرت 
مي رويم، مثل پارس��ال، اما پارسال ما به 

مس��افرت نرفتیم؛ چون عیدي بابايمان 
را زياد نكردند، پس مجبور شديم فقط 
لباس نو بخريم و مامانمان به زور براي 
بابايمان يك جفت کفش چیني بخرد و 
همه مان بخنديم. اين چیني ها در ايجاد 
خنده و کاس��بي واقع��اً معرکه اند. حتي 
خنده ش��ان ش��بیه صداي قلك است. 
ما مس��افرت را دوس��ت داريم، اما نه 
اين طوري ک��ه عیدي بابايم��ان را کم 
بدهند، بعد ما هم عیدي مان کم بشود 
و س��فر هم نروي��م و بابايم��ان الكي تا 

شهربازي ببردمان و بگويد سفر رفتیم.
در روزهاي عید ما فقط بازي نمي کنیم 
و پیك شادي مان را هم حل مي کنیم. ما 
براي حل کردن پیك ش��ادي از پدر و 
مادرمان کمك نمي گیريم، فقط به آنها 

مي گويیم که ما را راهنمايي کنند و آنها 
هم راهنمايي مان مي کنند و خط شان را 

نمي شود خواند ... ببخشید!
ما در عید نوروز آجیل زياد نمي خوريم، 
ام��ا میوه خیلي مي خوري��م، چون به هر 
خانه اي که مي رويم ديگر از آجیل خبري 
نیست. اگر هم باشد بچه هاي صاحب خانه 
قبالً دخل��ش را آورده اند و فقط نخود و 
کشمشش براي ما مانده است! بابايمان 
هم مي گويد پسته قند خون را مي برد باال 

و جیب را سوراخ مي کند.
به خاطر همین ب��ا وجود مخالفت های 
مام��ان، فقط نخود و کش��مش خريده 
است و االن که اينها را می نويسم، بحث 

کشمشی آنها هنوز ادامه دارد!
خب انگار بايد انش��اء را تمام کنیم. در 
پاي��ان نتیجه مي گیري��م که عید خیلي 
خوب اس��ت و عیدي هم خوب اس��ت 
و کفش چیني  را هر کس س��اخته خدا 
پدرش را بیامرزد و در چهارشنبه سوري 
نبايد ترقه بازي کنیم و آجیل بخوريم و 
فیلم هاي تن پرور ببینیم. بايد تا فرصت 
باقی است، به خانۀ فامیل هاي دور برويم 

و عیدي بگیريم.
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زنگ 
تفریح یک معلم نمونه چگونه است؟

و آیا شما از معلم خود راضي هستید؟

اگر من نمره هايم بیست می شد
به سرعت آرزوها لیست می شد

تمام لحظه هايم شاد و شنگول
همان چیزی که فعاًل نیست می شد

به دستم داشتم يك توپ فوتبال
تمام کوچه فوتبالیست می شد
سواری می نمودم با دوچرخه

خیابان زير پايم پیست می شد
همین که سرعتم می رفت باال

پلیس آن لحظه حرفش »ايست!« می شد
خالصه وضع عالم بیست می شد
اگر من نمره هايم بیست می شد!

به نام خداوندی که شمع را آفريد تا ما 
بدانیم که معلم عزيزمان را به چه چیزی 
تشبیه کنیم! و بدانیم که شمع می سوزد 
و اطرافیان خود را نورانی می کند و يك 
کمی هم گرم می کند که برای شمع به 

آن کوچكی کلی حرف است! 
ما برای جواب دادن به اين سؤال خدای 
نكرده به قول بابايمان جسارت به حضور 
اندر حضور! معلم خود نمی کنیم و جرئت 
آن را نداريم که پیش شما معلم خوب 
از خودمان چیز در بیاوريم بنويسیم، اما 
خب به قول روزنامۀ بابايمان چه می شود 
کرد، تكلیف است و کاری نمی شود کرد! 
البته م��ا از همان اول هم می دانس��تیم 
تكلیف را که همان مقش خودمان است 
نمی شود کاری کرد، ولی گفتیم که شايد 
اگر از زبان يك آدم کله گنده بنويسیم 

بهتر باشد.

معلم خوب و نمونه باید: 
 مهربان باشد

درست است که از قديم گفته اند: »چوب 
معلم گله، هر کی نخوره خله!« ولی بايد 
به قول بابايمان ملتفت! باشید که گفته اند 
چوب و نگفته اند شلنگ و سیم! تازه آن 
هم سالی يك بار برای اينكه بچه ها مزه اش 
يادشان بماند نه بیشتر! معلم خوب نبايد 
به خاطر چه��ار تا نارنجك زدن و پنج تا 
نیمكت شكستن خودش را ناراحت کند و 
بعد تازه ما را هم ناراحت تر کند و مهربانی 

يادش برود!
 خوب درس بدهد

يعن��ی اينكه وقتی يك��ی از بچه ها برای 
بار پنجم هم نفهمی��د که آقا معلم چه 
می گوي��د ناراحت نش��ود و قهر نكند. 
خب ش��ايد آن بیچاره حواس��ش پرت 

ش��ده و آقا معلم اص��ال نبايد فكر کند 
که س��رکارش گذاش��ته اند و دارند به 
او می خندن��د. بعدش ه��م وقتی خوب 
درس داد، هر وقت يكی از بچه های پر 

دل و جرئت کالس گفت خس��ته 
نباش��ید، درس را تمام کند و با 
بچه ها جوك بگويد و بخندد تا 
روحیۀ آنها شاد بماند و دچار 

شكستگی عاطفی نشوند. 

 نمره بدهد
معلم ها همیشه از بچه ها می خواهند که 
ت��وی کالس درس گوش کنند و توی 
خانه درس بخوانند تا سر امتحان نمره 
خوب بگیرند . همه ما می دانیم که آنها 
البته درس��ت می گويند، ولی باور کنید 
آقا اجازه! ما مادرمان مريض می شود و 
مجبوريم که تا صبح باالی سرش بیدار 
بمانیم و پرستاری کنیم. به پدرمان هم 
توی مغازه کمك می کنیم و فقط وقتی 
که بس��تنی می آيد نمی آيیم که بستنی 
بخوريم ، همیشه کمك می کنیم! شب ها 
خسته می شويم و همیشه پای کتاب ها 
وقتی که خودکار دستمان است خوابمان 
می برد. اين همه را برای اين گفتیم که 
می دانیم همه بچه ها باالخره يك مادر 
مري��ض يا خواهر کوچولوی جیغ جیغو 
يا پ��در پیر دارند که ب��ه خاطر خوبی 
کردن نمی توانن��د درس بخوانند، بعد 
توی جلس��ۀ امتحان هم يك کمی هول 
می کنن��د و جواب ها يادش��ان می رود، 
حاال چه می ش��ود ک��ه معلم های عزيز 
به خاطر تشكر از زحمات اين بچه های 
خوب و زحمتكش چند نمره ای بهشان 
ارفاق کنند. به قول بابايمان جای دوری 

نمی رود که!

لیست آرزوها
سیدامیر سادات موسوی
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سردار 
گيرنده: رزمندگان اسالمبدر

لحظه هایي با سردار شهید مهدي باکري 
قسمت ششم 

حبیب یوسف زاده/  تصویرگر: علی محمدی، محمد طحانی 

بگذاريد ببینم 
همه چیز مرتبه؛ 
سرنیزه، سنجاق 
قفلي، سبد میوه، 
سربند، سنگ، 
سیب، خوب تا 
اينجا شش تا 
»سین« داريم، 

کاش کمي سمنو 
هم داشتیم.

اصغر پاشو آن سالح 
را بیاور، چیزي به 
تحويل سال نمانده.

به جاي ماهي 
قرمز، قورباغه 

چطوره؟!

بايد برويم 
ديد و بازديد.

 از سنگر آقا مهدي 
باکري شروع مي کنیم.

برادرها، عیدتان 
مبارك، معطل نكنید، 
زود باشید بیايید از اين 

نامه ها باز کنید.

خوش به حالت  
آقا مهدي، ماشااهلل 
چقدر فامیل داري؟!

اينها نامه هاي 
بچه ها به 

رزمنده هاست. اين 
يكي را ببینید، چه 
باليي سر دشمن 

آورده!

آقا مهدي با 
اين همه نقاشي 

مي خواهي چه کار 
کني؟

يك فكري 
براشون دارم.
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خدايا! کمك کن 
دل اين بچه ها را 

شاد کنیم.



81
آثـــار رسیـدۀ شمــا
زیرنظِر علیرضا لبش

ن
گلچي

ت
دوباره پايیز اس

گ ها
فصل زيبای گرمای رن

آواز ها و ترانه ها و نغمه ها
گ طاليی

می نوازد پايیز با چن
گ های رقصان حنايی

با بر
همراه شاخه های عريان قهوه ای

زرد و قرمز و نارنجی
گ ها

گ ها با رن
نور افشانی می کنند بر

در اين جشن نود روزه 
ش ها

گ ها مهمان سنگفر
می شوند بر

فاطمه همتیان / لرستان

دوستان عزيز، سالم 
قرار بود که بیشتر برای شما دربارۀ خاطره نویسی 
بنویسم. خاطره مانند داستان باید نثر و زبان خوبی 
ــد. دیده اید که بعضی از  برای روایت داشته باش
ــتانتان خاطره را طوری تعریف می کنند که  دوس
همه مجذوب می شوند اّما بعضی نمی توانند برای 
ــرات خودحتّی یک مخاطب پیدا کنند. این  خاط
ــن روایت خاطره و در خاطرۀ  دقیقا به زبان و لح
ــت. خاطره مانند  ــر آن مربوط اس ــوب به نث مكت
داستان باید دارای کشش باشد؛ یعنی اوج و فرود 

و بزنگاه داشته باشد تا شنوندۀ خاطره، دچار مالل 
و خستگی نشود و مشتاق شنیدن بقیۀ ماجرا باشد. 
ــته باشد؛  از همه مهم تر، خاطره باید روایت داش
یعنی از نقطه ای آغاز و به نقطه ای ختم شود. حال 
بیایید خاطراتی را که برای ما فرستاده اید با این 
نگاه دوباره بازنویسی کنید. اگر به نظرتان شكل 
بهتری گرفت، آن را دوباره برای ما بفرستید. منتظر 

نامه های خوبتان هستیم.
در روزهای زمستان

بودم در جمع دوستان

بوديم شاد و خوشحال

خاطرات همگی باحال

ش به خیر آن روز
ياد

انگار بود ديروز
ت و بازی ها

شیطن

هم صحبتی و هم رازی ها

برف ها کم کم شد آب

ش بر آب
خیال بزرگی شد نق

در روزهای شادی

شكر گويم که دارم از رفیق يادی

ت / تهران
ش نی

عطیه خو
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ــتانی: در هند باستان دو نوع بازي شبیه  شطرنج هاي باس
به شطرنج  امروزي برگزار مي شد؛ چتوراجي )چهار پادشاه( 
ــن بازی ها مهرۀ پیاده نماد  ــت(. در ای و چتورانگه )چهار دس
پیاده نظام، اسب نماد سواره نظام، فیل نشانۀ فیل هاي جنگي 
ــاه و وزیر نیز در مرکز  و ُرخ نماد اّرابه هاي جنگي بود. پادش
ــه مرور زمان،  ــتند.  ب ــكر، نقش فرمانده را بر عهده داش لش
شطرنج از هند به ایران رسید و با ورود اعراب به ایران، این 
ــه آنان قرار گرفت. ایرانیان این ورزش را  ورزش مورد توج
»ُچتر نگ« مي نامیدند، اما اعراب که حروف »چ« و »گ« را 
ــتند، به جاي چترنگ از واژۀ »شطرنج«  در الفباي خود نداش

استفاده کردند.

مهدي زارعي

شطرنج

نحوۀ حرکت مهره ها
 ُرخ )قلعه(: اين مهره مستقیم حرکت مي کند و محدوديتي 

در جهت حرکت و تعداد خانه هاي حرکت ندارد.
 اسب: اسب می تواند به صورت حرف »L« انگلیسي به هر 

طرف حرکت کند. 
 فیل: حرکت فیل نیز همچون رخ در تعداد خانه ها محدوديتي 
ن��دارد. تنها تفاوت حرکت فیل با ُرخ در اين اس��ت که فیل به 

صورت ضرب دري حرکت مي کند.
ــر: حرکت وزير ترکیبي از حرکات فیل و ُرخ اس��ت و   وزی

به همین دلیل، وزير با ارزش ترين مهرۀ ش��طرنج به 
حساب مي آيد.

 شاه: تمام مهره ها وظیفه دارند از اين مهره محافظت کنند. 
در صورتي که يك ش��طرنج باز امكان محافظت از شاه خود را 
از دس��ت بدهد، بازي با شكس��ت او به پايان مي رسد و مات 

مي شود.  شاه تنها يك خانه مي تواند به اطراف حرکت کند.
ــرباز(: سرباز در اولین حرکت مي تواند يك يا دو   پیاده )س
خان��ه به جلو حرکت کند. اما پ��س از آن، تنها مي تواند يك 
خانه به جلو حرکت کند. سرباز مهره هاي حريف را به صورت 
ضرب دري مورد تهاجم قرار مي دهد و از بازي خارج مي کند.

 لمس مهره ها در شطرنج: اگر در هنگام مسابقه، شطرنج بازي 
که نوبت حرکتش شده اس��ت يكي از مهره هاي خود را لمس 
کند، حتماً بايد با همان مهره بازي کند؛ حتي اگر در صورت 

حرکت دادن، آن مهره را از دست بدهد.
اگر بازيكن در هنگام مسابقه مهرۀ حريف را لمس کند، حتمًا 
باي��د آن مهره را بزند؛ حتي اگر با اي��ن کار، مهرۀ خود را از 

دست بدهد.
ــض مهره: تنها مهرۀ قابل تعويض در ش��طرنج، پیاده  تعوی
اس��ت. هر گاه يك پیاده به هش��تمین رديف روبه روي خود 
)رديف انتهايي صفحه شطرنج( برسد، شطرنج باز آن را از بازي 
خارج مي کند و به جاي آن، مهره اي دلخواه )وزير � ُرخ � اسب 

� فیل( را به میدان مي آورد.
پایان مسابقه: مسابقۀ ش��طرنج را همواره شطرنج بازي که 
مهرۀ سفید دارد، آغاز مي کند و پس از او، نوبت به مهرۀ سیاه 
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مي رسد. هر يك از دو شطرنج باز، به نوبت يك حرکت انجام 
مي دهد و در طول مسابقه مي تواند مهره هاي حريف خود را که 

در مسیر حرکت مهره هاي اوست، از بازي خارج کند. 
تنها مه��ره اي که نمي توان آن را از بازي خارج کرد، »ش��اه« 
است. درصورتي که شاه يكي از شطرنج بازها در مسیر حرکت 
حريف قرار گیرد و نتواند از مس��یر مهره هاي او خارج شود، 

بازي به سود حريف پايان مي يابد. 
در مس��ابقات شطرنج، ش��طرنج باز پیروز صاحب يك امتیاز 
مي شود و نفر شكست خورده امتیازي کسب نمي کند، اما اگر 
مسابقه مساوي شود، هر يك از شرکت کنندگان 0/5 امتیاز 

خواهند گرفت.
مساوي در شطرنج

مساوی در شطرنج به دو شكل می تواند صورت پذيرد.
� هرگاه تعداد مهره هاي دو شطرنج باز به قدري کم شود که هیچ يك 

از آنها نتواند ديگري را مات کند، بازي مساوي تمام مي شود.
� هرگاه يك حرکت مشابه سه بار پشت سر هم تكرار شود.

اصطالحات تخصصي
 کیش: هرگاه يك شطرنج باز، شاه حريف را در معرض خطر 
قرار دهد، »کیش« رخ داده است. در اين حالت، شاه حتماً بايد 

به نقطه اي ديگر برود تا رفع کیش کند.
 مات: اگر شاه کیش شود و نتواند به نقطه اي ديگر حرکت 
کند، مات رخ مي دهد. ش��طرنج بازي که مات شود، شكست 

خورده است.
 پات: مساوي

 آچمز: اگر يك مهره بین ش��اه خ��ودي و مهرۀ حريف قرار 
بگیرد و در صورت حرکت آن مهره، مهرۀ رقیب شاه را کیش 

کند، »آچمز« رخ داده است و آن مهره نبايد حرکت کند.
 قلعه رفتن: جابه جا شدن محل ُرخ و شاه در حین مسابقه؛ شاه 
مي تواند دو خانه به سمت چپ حرکت کند و ُرخ نیز هم زمان به 
سمت راست بیايد؛ به طوري که در سمت راست شاه قرار گیرد.
ــان: زدن پیادۀ حريف با پیادۀ خود در هنگامي که   آن پاس
پی��ادۀ حريف از جايش حرکت نكرده و پی��ادۀ ما وارد نیمۀ 
صفحه ش��طرنج حريف شده است. آن پاسان فقط زماني رخ 
مي دهد که پیادۀ يكي از دو شطرنج باز )الف( وارد نیمۀ زمین 
حريف )ب( ش��ود و پیاده اي که در س��تون کناري قرار دارد، 

)ب( تا آن لحظه از جاي خود حرکت نكرده باشد. 
ــزرگ: عنوانی برای بازيكنان بسیار قوی شطرنج  ــتاد ب  اس
اس��ت که فدراسیون جهانی شطرنج به آنان اعطا می  کند. به 
کسی استاد بزرگ گفته می شود که با حضور در مسابقات مهم، 

دست کم به امتیاز 2500رسیده باشد.
در س��ال 1329 فدراسیون ش��طرنج ايران با رياست »حسین 
فرزان��ه« آغاز به کار کرد. پنج س��ال بعد و در زمان رياس��ت 
»جمال الدين عصار« اولین دورۀ مسابقات قهرماني تهران برگزار 
شد. در سال 1381 »احسان قائم مقامي« افتخاري بزرگ کسب 

کرد و اولین »استاد بزرگ« تاريخ شطرنج ايران لقب گرفت.

رس��ول و مصطف��ي بیش��تر روزهاي 
تعطیل به ب��اغ پدربزرگ مي رفتند و 
کاراگاه بازي مي کردند؛ ردپاي جن ها را 
توي حمام قديمي ده دنبال مي کردند، 
مي خواستند از راز تونل زيرزمیني ده 
س��ر در بیاورند. حاال نوبت کشف راز 

آلبوم قديمي پدربزرگ بود و ... 

 لیال جلیلي
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فاستوس، استاد دانشگاه که همۀ زندگي اش 
را ص��رف مطالع��ه و تدريس ک��رده بود، 
يك باره خواس��ت ک��ه از تمام خوش��ي ها 
و لذت ه��اي دنیا بهره  بب��رد. براي همین 
روحش را به ش��یطان فروخ��ت، اما وقتي 
فقط چند ساعت از عمرش باقي مانده بود، 
به بي ارزشي اين دنیا و اشتباه خود پي برد. 

دوستانش از او خواستند توبه کند، و ... 

آلبوم دردسر
نويسنده: هادي خورشاهیان
ناشر: کانون پرورش فكري 

کودکان و نوجوانان 
)تلفن: 88721270_021(

چاپ اول: 1391
قیمت: 23000 ريال

غم انگیز  سرگذشت 
فاستوس

نويسنده: سعید روح افزا
تصويرگر: میثم موسوي

ناشر: کانون پرورش فكري 
کودکان و نوجوانان )تلفن: 

)021_88715545
چاپ اول: 1390

قیمت: 10000 ريال

توجه:
با عرض پوزش، در انتهای صفحۀ 37 شمارۀ قبل که مربوط به ورزش کشتی بود، 

اين کلمه ها حذف شده بود:
... تشک کشتی گرفت! اما ناامید نشدم و به تمرین ادامه دادم.
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1محمد عزیزی پور

در ه��ر دايره، کدام ح��رف الفبا زائد 

است و نظم را به هم مي زند؟

ز

ث

ب

ب

ت

ت

ج

ج

خ

خ

ف

ژ

ذ

ح

دو ش��مع داريم که طول يكي از 

آنه��ا 12 س��انتي متر و ديگ��ري 

5 سانتي متر اس��ت، اگر سرعت 

س��وختن ش��مع بلندتر دو برابر 

ش��مع ديگ��ر باش��د، زماني که 

طول شمع بلندتر به 5 سانتي متر 

کاهش يافته باش��د، ش��مع کوتاه 

چند سانتي متر است؟
 چیستان  

حرف اولم اول فیل است

حرف دومم از سرنیل است

حرف سومم سوم عاج است

حرف چهارمم میان کاج است

حرف پنجمم اول نیز است

بگويید پس چه چیز است؟

2

3

4

5

2. کوچ کردن1. پیامبر قوم عاد
5. رودي در شمال کشور4. پدر عبدالمطلب3. ماه نو

6. از کشورهاي کوچك اروپايي
7. مؤسس حكومت ايلخانان مغول

10. پايتخت زيمبابوه9. کشور گاندي8. استارت اتومبیل هاي قديمي

د 
 باي
B و

 A
ف 

حر
ي 

 جا
 به

د؟
ر دا

قرا
ي 

داد
ه اع

چ
مسابقۀ حضور ذهن � مدت پاسخ گويي 3 دقیقه

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

1. دايره 1 حرف )ت(، دايره 2 حرف)ج(

در دايرۀ 1 همه حروف تك نقطه اي هستند غیر از حرف )ت(

در دايرۀ 2 نام همه حروف يك حرفي است غیر از )جیم( که سه حرفي است.

2. زماني که شمع بلندتر 7 سانتي متر کوتاه شده باشد، شمع کوتاه 1/5 سانتي متر 
خواهد بود.

3. فنجان

4. 1. هود  2. هجرت  3. هالل  4. هاشم  5. َهراز  6. هلند  7. ُهالکو  8. ِهنِدل   9. هند  10. َهراره

B=3  A=8  .5  به شكل اول نگاه کنید. اگر جمع دو عدد باال را از جمع دو عدد پايین  کم کنیم به عدد وسط مي رسیم. )13+27( - )12+17( =11
پس براي يافتن پاسخ ها به همین ترتیب عمل  مي کنیم.

رمز جدول: هنر، کلید فهم زندگي است.

پاسخ
سرگرمی

11

17

13

12

27

A

9

18

15

14

B

22

23

17

19

1

2



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

1

2

9

3

8

6

7

10

18

5

11

14

13

4

16

12

17

15

مناسبت 14 
اسفندماه

گل سرخ

فرمودن
مناسبت 15 

اسفند

نام رودينامي دخترانه

کشوري وارونه

شهر مقدس 
بودايیان مستقیم

َهند

جسميآلوده به زهر

پايتخت ويتنام

منسوب به 
پیامبر قوم عادعلي)ع(

شهري در 
گیرۀ شكستهفرانسه

مدرکي

حیله گران

عددماه
مخالف نادان

کلمات هم 
معني

پشتكار

نوعي توربین

صنم راحت

استخوان باالي 
زانو

بن ماضي 
دمیدن

ارکان

ناب

نامي پسرانه

نام قديم 
سوريه

پول ژاپن

غريبه نیست

خیسحكمازيان

کشتي جنگي

باغي در کاشان

نام در زبان 
آذري

ضمیر انگلیسي

خانۀ يیالقي شبكۀ 
تلويزيوني 
کارتوني

مناسبت 29 
اسفند اتاق مدير

ناتواني
 

بناهازمان

تحفه

پراکنده افسوس

کتابي از هومر

ضربه با پادوستان

حصیر

جاي يخبرابري

گهوارهسالخورده

نام همسر 
اسكندر

شهري در 
کانادا

جوانمردسگ انگلیسيخوب

رديف نفس خسته

مجنون ها

دالوري

اهلي

نود کیلو

درد

زبان عرب

کشوري يك پنجم
چیزهاآسیايي

فراموشي
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کاردستی

 سپیده فتحی

جام
ش 

خو
ی 

 عل
س:

عك

جوجـه
 از ابر دو دايره به قطر يازده سانتی متر منايشی

برش بزنید.
 از دايره هاي ابري مثلثی هايی به قاعدۀ 

يك سانتی متر مانند شكل  برش بزنید
 چسب آهن را به الی برش ها زده و 

آنها را به هم بچسبانید.
 اين قسمت ها سر و چانۀ عروسك هستند.

برای تمی��زی کار پارچۀ تريكو را کمي 
بزرگ تر از داي��رۀ ابر، ببريد و روی ابر 

بچسبانید و لبه های آن را تو بزنید.
 نوك جوجه را از وس��ط ت��ا کرده و 
ب��االی آن را به نصف اين دايره)س��ر( 
بچسبانید)به عكس توجه کنید( و پايین 

آن را به دايره ديگر)چانه( بچسبانید.
 چشم ها را روی سر عروسك بچسبانید

 کمی خ��ز يا کاموا روی س��ر جوجه 
بچسبانید تا کاکل آن زيبا شود

 قسمت پاشنۀ جوراب را ببريد و آن 
را بین دو الی پشت عروسك قرار دهید 

و آن را با چسب محكم کنید.
 س��عی کنید با خالقیت خودتان و با 
اس��تفاده از اي��ن روش عروس��ك های 
ديگری هم بس��ازيد؛ براي مثال اگر به 
جای نوك، دهان گردی برای عروسك 
برش بزنید، سنجد ساخته ايد و اگر دو 
گ��وش برای آن بگذاريد س��گ، گربه، 

موش و ... می توانید بسازيد.
به همین س��ادگی عروسك شما آماده 
است. س��عی کنید برای اجراي نمايش 
با آن، يك داس��تان کوتاه بنويسید يا از 
نمايش نامه های کتاب ها استفاده کنید. 
حتي مي توانید يكی از موضوعات کتاب 
درس��ی را س��اده کنید و ب��ا کمك اين 

عروسك ها آن را اجرا کنید.
منتظر ديدن تصاوير آثار زيبايتان هستیم.

با سپاس از خانم نادیا محمدیه

ــک  ــاختن عروس ــن،  امروز س ــت م دوس
نمایشی را یاد می گیری که می توانی با آن 
ــرا کنی، تقلید صدا  نمایش های جالب اج
کنی یا برای درس های مختلف مدرسه ات 

نمایش نامه بنویسی و اجرا کنی.
مواد و ابزار الزم

 طلق راديولوژی  پارچۀ تريكوي قرمز، 
نارنجی، صورتی، زرش��كی و رنگ هايی 
که برای دهان عروسك مناسب باشند

 چس��ب آهن  قیچی اب��ر نازك به 
ضخامت يك سانتی متر دکمه يا چشم 
عروسك يك جفت  پولیش  پرهای 
رنگی  خز  کاموا برای موی عروسك 
 جوراب های رنگی ساقه بلند يا ساق 
دس��ت  بند کتانی متناسب با 

رنگ پارچه دهان عروسك.
ساخت عروسک 

 از طلق راديولوژی يك دايره 
به قطرده سانتی متر برش بزنید. دو 
سر آن را طوری ببريد که به شكل نوك 

جوجه در بیايد )به عكس توجه کنید.(
 پارچۀ تريكو )می توانید از تی شرت های 
کهنه هم استفاده کنید( را روی طلقی که برش 
زده ايد، بگذاريد و با فاصلۀ يك سانتی متر از 

آن بزرگ تر پارچه را برش بزنید.
 حاال طلق را روی پارچه بگذاريد و دور 
تا دور پارچ��ه را مطابق عكس به طلق 

بچسبانید تا نوك جوجه درست شود.
 از اين نوك دو عدد درس��ت کنید و 

آنها را از پشت کار به هم بچسبانید.
 دور تا دور نوك را چسب بزنید و بند 
کتانی را به آن بچسبانید تا کار تمیز و 

مرتب شود.


