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  فصِل انبساط
در  پرسیدند چرا  نفر  از يك  روزی   

تابستان روز ها بلند تر می شود؟
جواب داد چون در اثر گرما منبسط 

می شوند و طول شان زياد می شود! 
بلنِد  روز های  که  است  اين  واقعیت 
انبساط  برای  خوبی  فرصت  تابستان، 
ذهنی و روحی ماست. فقط بايد يادمان 
باشد که فراغت، به معنی  وقت گذرانی 

بیهوده نیست.
از  را  قطار  ريل های  حال  به  تا  آيا 
نزديك ديده ايد. بین قطعات فوالدی 
ريل همیشه کمی فاصله می گذارند تا 
در اثر انبساط، ريل ها به يكديگر فشار 
فاصله  اين  اگر  نشوند.  و کج   نیاورند 
حساب شده نباشد ممكن است باعث 

واژگونی قطار شود. 
هم  فراغت  اوقات  نوجوان،  دوستان 
در  قطار  ريل های  فاصلۀ  مثل  بايد 
بايد  باشد.  زندگی مان  مسیر  راستای 
ببینیم تفريحات ما چقدر با هدف های 
ما تناسب دارند. روشن است تفريحاتی 
مانند شنا و کوه نوردی با تفريحاتی که 
فقط برای سرگرمی هستند، فرق دارند.

یک تفریِح خوب
نوشتن خاطرات کودکی يا خاطراتی که 
از ديگران شنیده ايم می تواند تفريح خوبی 
باشد و اين نوشته ها به نوبۀ خود می توانند 
موضوعاتی برای داستان نويس��ی باشند. 
بیايید از فرصت انبساِط تابستان استفاده 
کنیم و اولین قدم ها را در اين راه برداريم. 
شايد بعدها شما  همان نويسنده ای باشید 
که  تابستان امسال خودش را کشف کرد.  
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علیرضا متولی

  فیلم و نمايش  
فیلم های خوب هم فرهنگ آدم را تقويت می کنند. برای انتخاب 
فیلم خوب هم بايد از نظر ديگران استفاده کنی. هر فیلمی برای 

تماشا مناسب نیست. 
نمايش يا تئاتر هم باعث تقويت يا تخريب فرهنگ آدمی می شود. 

پس انتخاب تماشای يك نمايش هم مسئلۀ مهمی است.
  موسی��قی  

موس��یقی به عنوان يك هنر، نقش بسیار مهمی در تقويت يا 
تخريب فرهنگ دارد. بس��یاری از نوجوانان به موسیقي عالقه 
دارند، اما نبايد اين عالقه باعث شود به هر چیزی که به گوشت 
می رسد توجه کنی. به خصوص انتخاب ترانه هايی که می شنوی 
بسیار مهم است. بسیاری از ترانه ها غم انگیز، بی سروته و بی معنا 
هستند، اما موسیقی های بسیار خوبی هم 
در کشور ما تولید می شوندکه بايد 
تالش کنی تا بهترين موسیقی های 
تولیدی را تهیه کنی و بشنوی.

 در انتهای مطلب هم به نكته 
مهمی اشاره می کنم. نكته اي 
ک��ه مهم ترين نق��ش را در 
ساختن فرهنگ انسان ها دارد.

 عبادت خداوند 
ه��ر کاری ک��ه می کن��ی، هر 
تفريحی که انجام می دهی، نبايد 
آن قدر س��رت را گرم 
کند که از عبادت 
غاف��ل  خداون��د 
عب��ادت  ش��وی. 
خداون��د، نماز و دعا 
و مهربان��ی ب��ا اطرافیان 
و خدم��ت به ديگران اس��ت. تو وقتی 
به يك فیلم نگاه می کنی ي��ا کتابی می خوانی يا به يك 
موسیقی خوب گوش می دهی، بايد آن را برای راضی کردن خدا 
از خودت انجام بدهی. وقتی به دوستت مهربانی می کنی عبادت 
خداوند را انجام می دهی. وقتی به مادرت در انجام دادن کارهای 
خانه کمك می کنی، خداوند را عبادت می کنی و لحظه هايی هم 
هست که با خدا خلوت می کنی و با خودش حرف می زنی. نماز 

می خوانی و برای ديگران و خودت دعاهای خوب می کنی. 
همه اينها فرهنگ تو را تقويت می کند. تفاوت عبادت با کارهای 
فرهنگی ديگر در اين اس��ت که خداوند تماش��ايت می کند و 
راه های خوبی جلوی پايت می گذارد. خداوند تنها کسی است که 

می تواند دست تو را بگیرد و از پیچ و خم های زندگی رد کند.
تابستان خوبی داشته باشی.

به زودی تابس��تان از راه می رسد. تابس��تان برای دانش آموزان 
فرصتی است که نبايد آن را از دست بدهند. تو می توانی در کنار 
برنامه ريزی های تفريحی و آموزشی ات برای خود برنامه ريزی 
فرهنگی هم داشته باشی. اگر يادت باشد درشماره هاي قبل دربارۀ 
زندگی حرف زديم و به فرهنگ و نقش آن در زندگی رسیديم. 
تو می توانی بینديشی که چگونه می توانی فرهنگ خودت را تقويت 
کنی. من به چند نكته اشاره می کنم.  فرهنگ آدم ها نیاز به مراقبت 
دارد؛ مثل بذر گلی که کاشته باشی و برای اينكه گل شاداب و 
خوش رنگی داش��ته باشی بايد به آن آب و نور و غذای مناسب 

بدهی. اگر چند روزی گلدانت را رها کنی، پژمرده می شود. 
فرهنگ هم همان طور اس��ت، اما غذا و نور و آبی که به شیوۀ 
زندگی ات می دهی، کدام است؟ اگر يادت باشد دربارۀ اهمیت 
انتخاب دوست صحبت کرديم. دوست آدمی می تواند غذای 
مناسب باشد يا می تواند سم باشد در برابر آفت های زندگی و 
متأسفانه حتي می تواند غذای نامناسب باشد، اما دوست ديگری 

هم هست که در انتخاب آن هم بايد دقت کنی؛
  کت���اب  

همان که به نام يار مهربان معروف است. اگر دقت نكنی 
و ندانی چه کتابی برای خواندن انتخاب 

ممكن  کن��ی، 
است يك يار 
نامهربان را به 
خانه بیاوری و 

با خواندن آن به 
جای اينكه فرهنگت 

را تقويت کنی، آن را تخريب 
کنی.

انتخاب کتاب خوب کار ساده ای نیست. بايد در اين زمینه 
از بزرگ ترها کمك بگیری. از بهترين کسانی که می توانند 
ب��ه تو در انتخاب کتاب مناس��ب ياری دهن��د، کتابداران 

مهربان کتابخانه ها هستند.
 يادت باشد هر کتابی که معروف می شود، ممكن است کتاب 

خوبی نباشد.
يكی از راه های درست انتخاب کتاب مناسب،  شناختن نويسندۀ 
آن اس��ت. اگر بتوانی نويسنده های کتاب ها را بشناسی، کم کم 

می توانی بفهمی کدام نويسنده کتاب های بهتری می نويسد. 
در همین مجله در طول سال کتاب های مناسبی معرفی شده است. 

می توانی همین کتاب های معرفی شده را تهیه کنی و بخوانی.

 تابستان  فرهنگی



ت
هش

ردیب
ا

13
92

3 

تهمینه حدادي

چشامن
 باز!

ت��ا به ح��ال به اين فك��ر کرده ايد که به چش��م های ديگران 
کمك کنید؟چرا چش��م هايتان گرد ش��د؟نه،نه، اصاًل دربارۀ 
چشم پزشكی حرف نمی زنیم. دربارۀ ساختن فیلم های خوب و 
گرفتن عكس ها هم حرف نمی زنیم که باعث می شوند چشم ها 
چیزهای زيباتری ببینند. داريم دربارۀ سجاد و رشته اش حرف 
می زنیم. سجاد رضوی بعضی از روزهايی که به مدرسه می رود 
پشت دس��تگاه های عجیبي  مي نشیند که می تواند شیشه را 
برش بدهد؛ آن هم نه شیش��ۀ معمولی را. بعضی روزها  هم 
می نشیند و قاب و فريم می سازد. او از عدسی ها هم خوب سر 
در می آورد. سجاد »عینك سازی« می خواند. يواشكی هم به ما 

می گويد که رشته اش خیلی هم درآمد خوبی دارد.

این ویژگی ها را دارید؟
 دقت بسیار

 سرعت عمل
 اس��تعداد خاص عددی ) بايد میانه تان با رياضی و فیزيك 

خوب باشد تا بتوانید اندازه گیری های دقیق داشته باشید.(

این چیزها را یاد می گیرید:
 سوهان کاری

 شناخت عدسی ها
 کاربرد عدسی ها
 ترکیب عدسی ها

 شناسايی اصول تشخیص جنس عینك
 عیب يابی و رفع عیوب عینك

 مونتاژ قطعات
 آبكاری فريم عینك

 به کارگیری دستگاه و ابزارهای مورد نیاز در عینك سازی

وسایل مورد استفادۀ شما:
 منشور

 شیشه متوازی السطوح 
 شیشه منحنی السطوح 

 شیشه نامتوازی السطوح 
 منبع نور 

 عدسی مقعر 
 عدسی محدب 

 عدسی هاللی
و...

امتحان پایان ترم شما چه شكلی است؟
معلوم است که بايد عینك بسازيد. يادتان نرود کارهايی که 
در طول سال هم در کارگاه انجام می دهید در نمرۀ پايانی شما 

بی تأثیر نیست.

چطور وارد بازار کار شوید؟
اگر عشق تحصیل باشید می توانید در رشتۀ » بینايی سنجی« ادامۀ 
تحصیل بدهید. اگر نه، با سرمايۀ کافی و دريافت مجوزهای الزم 
می توانید کارتان را شروع کنید. يادتان نرود که بايد اطالعات 
جامعی هم دربارۀ چشم پزش��كی داشته باشید. با اين حال بايد 

همیشه تابع نسخۀ دريافتی از چشم پزشك ها باشید.

معرفی رشتۀ عینک سازی
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وداع با ریبا تصویرگر:   سام سلماسی
ابراهیـم اصـالنی

باز چي داري براي خودت مي بافي؟

روي اين موضوع مطالعه کرده ام 
که سی سال بعد، چه اتفاقي 

براي نسل هاي آيندۀ من و شما 
مي افتد؛ اين هم نتیجه اش...

بچه ها! مي دانید 
اين آخرين قسمت 

ماجراهاي ماست. بیايید 
به جاي آنكه جناب 

نويسنده پايان را تعیین 
کند، خودمان اين کار 

را بكنیم.

بچه ها
ما مدتی در 

کنار هم بوديم 
و با هم زندگی 

کرديم.

در اين مدت من 
چیزهای زيادی از 

شما ياد گرفتم.

می خواهم بدانم 
روی شما چه تاثیری 

گذاشته ام.
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آدم ها گاهي 
اشتباه مي کنند، 

اشتباهات 
کوچك و 

بزرگ.

زندگي آدم ها، باال و 
پايین زياد دارد: يك 
روز سر حالي، يك 

روز بي حوصله

ما گاهي از فكرمان 
درست استفاده نمي کنیم.

خیلي وقت ها 
هم نمي توانیم 
احساسات و 
هیجاناتمان را 
کنترل کنیم.

ياد بگیريم:
� از امكاناتي که داريم، 

بهتر استفاده کنیم.
� فرصت هاي بیشتري 
براي لذت بردن از 
يادگیري به وجود 

بیاوريم.

بچه ها! هر کدام از شما 
انساني بزرگ است.

و مي توانید به 
هر موفقیتي 

برسید...

مراقب 
خودتان 
باشید.

با مطالعه و 
شناخت، براي 
زندگي هدف  

تعیین کنیم.

يك روز تنبل، يك 
روز همه چیز خوب 
پیش مي رود، يك 

روز... .

يك روز زرنگي، 



چنــد 
شـــاخه 

گــل
همان طور که س��اك ورزش��ي روي دوش��م ب��ود، داخل 
کوچه ش��دم. از چند کوچه که مي گذشتم به خانۀ دوستم 
مي رسیدم. بايد مي رفتم دنبالش تا با هم به تمرين والیبال 
برويم. توي کوچه هیچ کس نبود. ظهر بود و آفتاب اشعۀ 
طالي��ي رنگش را توي کوچه گس��ترده بود. نمي دانم چرا 
فكر برادر کوچكم مهش��اد از ذهنم بیرون نمي رفت. چند 
روزي بود که هي التماس مي کرد برايش چند ش��اخه گل 
بخرم. هر گلي که ش��د. نمي دانم با گل مي خواست چه کار 
کند. شايد مي خواس��ت توي گلدان پشت پنجره بگذارد. 
ش��ايد مي خواس��ت الي دفترش خش��ك کند. شايد هم 
گل ها را براي روز معلم مي خواس��ت. از ش��انس مهشاد، 
توي حیاط ما گلي وجود نداش��ت که براي خودش بچیند 
و دل��ش را خوش کند. اين بود که قول داده بودم برايش 
گل بخ��رم. چن��د روزي بود هي امروز و ف��ردا مي کردم. 
در فك��ر جور کردن پول براي خريدن گل بودم که نگاهم 
خورد به پیرزن چادر به سري که جلوتر از من بود. پیرزن 
چند قدم که مي رفت مي ايس��تاد. نگاهي به پشت سرش 
مي کرد و دوباره راه مي افتاد. نزديكش که رسیدم ايستاد. 
زنبیل پالستیكی بزرگي را زمین گذاشته، برگشته بود و به 
م��ن نگاه مي کرد. فهمیدم که دلیل ايس��تادن و نفس تازه 
کردنش، بايد سنگیني زنبیل باشد. صورتش از گرما سرخ 
ش��ده بود. نگاه مهربانش ط��وري بود که وقتي از کنارش 
گذشتم، دلم طاقت نیاورد. ايستادم، تا خواستم حرفي بزنم 
گفت: »يك ماهه که کوچه را کندن. حاال ديگه نمي ش��ه 
آژانس هم گرفت. رفتم بازارچه کمي خريد کردم.« گفتم: 
»آخ��ه مادر تو که نمي توني اين همه وس��ايلو ببري. بذار 

کمكت کنم.« 

رامین جهان پور

گف��ت: »خیر ببیني پس��رم.« کیس��ه اش را گذاش��تم روي 
دوش��م و راه افتادم. حاال هر دو دستم پر بود. کیسۀ پیرزن 
خیلي س��نگین بود. با خودم گفتم بیچاره اين همه راه را چه 
جوري مي خواس��ت برود؟! همان طور که مي رفتم پرسیدم: 
»خونه ات کدومه مادر؟« او که سالنه س��النه پش��ت سرم 
مي آم��د، گفت: »چند تا در جلوت��ر.« جلوتر رفتم، اما خانۀ 
پیرزن هنوز پیدا نبود. گفتم: »خیلي ديگه بايد برويم؟« در 

حالي که نفس نفس مي زد گفت: »اون ته است مادر.«
ب��ا نا امیدي نگاهي به جلو انداخت��م. کوچه دراز بود و حاال 

حاالها بايد مي رفتیم جلو.
با خودم فكر کردم: »حاال نمي ش��د اداي آدم هاي دلسوز را 
در نم��ي آوردي و راه خودت��و مي رفتي. مگه اين پیرزن نوه 
و بچ��ه ن��داره که تو بايد بار و بنديلش��و ببري.« در همین 
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فكرها بودم که پیرزن گفت: »تنها زندگي مي کنم. بچه هايم 
يك وقت هايي بهم سر مي زنند.« فهمیدم که شوهر ندارد. 
باالخ��ره رس��یديم دم در خانه اش. از خس��تگي ديگر ناي 
ايس��تادن نداشتم. اس��تخوان کتف هايم خش��ك شده بود 
و عرق از پیش��اني ام مي ريخت. پی��رزن جلوي خانه اي که 
آجرهاي قديمي داشت ايستاد و کلیدش را از داخل کیفش 
بیرون آورد و در را  بازکرد. کیس��ه اش را گذاش��تم توي 

حیاط و گفتم: »مادرجون با من ديگه کاري نداري؟«
پیرزن گفت: »نه پسرم، دستت درد نكنه. ايشاال که همیشه 
سالمت باش��ي. زحمت دادم مادر...« گفتم: »خیلي ممنون. 

خداحافظ.«
هنوز از در حیاط بیرون نرفته بودم که صدايش توي گوشم 
پیچید: »اين جوري که نمي ش��ه، مديوني اگه واينستي. آخه 

شربتي، آب میوه اي...« گفتم: »نه مادرجون، عجله دارم بايد 
برم.«

پیرزن داشت اصرار مي کرد که يك چیزي بخورم و بروم. 
در همان موقع چش��مم خ��ورد به بوته ه��اي رز و ياس و 
محمدي که توي باغچۀ وس��ط حیاط ب��ود. با ديدن گل ها 
چش��م هايم ب��رق زد و بي اختیار ياد مهش��اد افتادم. گفتم: 
»مادرجون، هیچي نمي خورم. فقط اگه اجازه بدي چند شاخه 
گل  بچین��م...« و با انگش��ت به گل ها اش��اره کردم. پیرزن 
گف��ت: »هر چقدر مي خواي بچین مادر...« با ش��رمندگي و 
خوش��حالي رفتم داخل باغچه  و چند شاخه گل چیدم و با 

عجله به سمت خانه راه افتادم.
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Illustrator: Sam Salmassi
Mohammad Ali Ghorbani English

Fun

Quote to Translate
Growing old is inevitable; grow-
 ing up is optional.

Summer

 Q. How can you drop a raw
 egg onto a concrete floor
without cracking it?
 A. Concrete floors are very
hard to crack!

 Q. If you had three apples
 and four oranges in one hand
and four apples and three or-
 anges in the other hand, what
would you have?
A. Very large hands.

 Q. How can you lift
 an elephant with
one hand?
A. It is not a prob-
 lem, since you
 will never find! An
 elephant with one
hand.

BARBECUE

BEACH

HEAT

HOTDOGS

LEMONADE

SHADE

SUNBURN

SUNGLASSES

LIGHTINING

POOL

SWIMING

LOTION

PICNIC

ICECREAM
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حسین امیني پویا  

چنــد سؤال
از خودمان

ــي درس  ــه در میان مردم ــت ک ــي اس »او )خدا( کس
ناخوانده رسولي از خودشان برانگیخت تا آیاتش را بر 
ــا را پاکیزه گرداند و به آنان کتاب و  آنها بخواند و آنه

حكمت بیاموزد و ...« ]جمعه: 2[
پیامبران معلمان بشريت اند، آنها برانگیخته شده اند که به 
انس��ان ها راه  و رسم درست زندگي کردن را بیاموزند. آنها 
افرادي مهربان، وظیفه ش��ناس و پر تالش بودند و در راه 

هدف لحظه اي از پا ننشستند.
معلم��ان نی��ز مس��ئولیتي پیامبرگونه دارند. اين س��خن 
امام خمیني)ره( را که معلمي شغل انبیاست حتماً شنیده ايد. 
به نظر شما ما که مي خواهیم معلمانمان چون انبیاء افرادي 
وظیفه شناس و مهربان باشند آيا نبايد از خودمان بپرسیم 
در قب��ال آنها چه وظیفه اي داريم؟ آيا ما به وظايفمان در 

برابر آنها عمل مي کنیم؟
متأس��فانه بعضي ه��ا در براب��ر معل��م و کالس درس 
وظیفه ش��ناس نیستند. کافي اس��ت نیم نگاهي به اطراف 
خود بیندازيد. هستند کساني که در کالس بي توجهند، با 
حرف زدن مزاحم يادگیري ديگرانند، تكالیف درسي را به 

درستي انجام نمي دهند و ... .
بايد بدانید هیچ چیز يك معلم را به اندازۀ داشتن شاگردان 
خوب و درس خوان شاد نمي کند. ببینم اگر نگهداري بوتۀ 
گلي را به شما سپرده باشند و شما هر روز با عشق و عالقه 

به آن برسید و بعد ببینید گل شما به جاي اينكه  هر روز 
بزرگ تر و شاداب تر شود رو به زردي و پژمردگي مي گذارد 
چه احساس��ي به شما دست خواهد داد؟ جز اين است که 
ناراح��ت و نگران مي ش��ويد. هر معلمي هم دوس��ت دارد 
دانش آموزانش روز به روز در درس و اخالق رش��د کنند، 
اما چرا گاهي موفق نمي ش��ود؟ براي رسیدن به اين هدف، 
خواس��ت و تالش دانش آموز نیز مهم اس��ت. بايد حرف 

شنوي داشته باشید و کار کنید.
اگر بهترين معلمان را در اختیار داش��ته باشیم تا خودمان 
نخواهی��م و تالش نكنیم اتفاق خاص��ي نمي افتد. پس بايد 
با وظايفمان آش��نا ش��ويم. از ام��ام علي)ع( بش��نويم که 
فرموده است: »حق عالم آن است که زياد از او سؤال نكني. 
در محض��ر او گفتار اين و آن را بر ض��د او نقل نكني و از 
طوالني شدن مصاحبت با او اظهار ناراحتي نكني؛ زيرا َمثَل 
او چون درخت نخل است که بايد انتظار بكشي کي از آن 

میوه اي فرو ريزد.« ]بحاراالنوار، ج 2، ص 43، حدیث 9[
و در ج��اي ديگر از همان حضرت مي خوانیم: »هنگامي که 
نزد عالم مي نشیني بیش از آنكه مايل هستي بگويي، سكوت 
کن و از او بشنو. خوب گوش کردن را بیاموز همان گونه که 
خوب س��خن گفتن را مي آموزي و هرگز سخن وي را قطع 

نكن.«]همان، حدیث11[
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خاك
قلب زندگی

فاطمه محمدیان

سنگ هاي 
هوازده و خرد 

شده به کمك باد، آب و 
يخچال هاي طبیعي جابه جا 
و در عین حال فرسوده 

مي شوند. بیابان زايي

راه هاي 
جلوگیري از 

بیابان زايي

بر 
اثر فرسايش

چگونگي 
تشكیل خاک

 بر 
اثر هوازدگي

در 
طول هزاران سال 

سنگ ها بر اثر باد و باران 
و يخ شكسته مي شوند.

بر اثر 
فعالیت هاي نادرست 

انسان، مثل کشاورزي غیر 
اصولی، از بین بردن مرتع ها و 

جنگل ها عمل فرسايش سريع تر 
صورت مي گیرد و باعث 

بیابان زايي مي شود.

کاشتن 
درختان بلند به صورت 

رديفي در اطراف زمین هاي 
کشاورزي براي مقابله با باد و 

ايجاد تراس)طبقه( در زمین هاي 
شیب دار مناطق کوهستاني. 

هوا

آب

%25

%25

%5

%45
مواد 

تشكیل 
دهنده

خاک شناسي

  
انواع خاک

سنگ بستر

گیاهان 
و جانوران

آب و هوا
ناهمواري ها

فعالیت 
انسان

 
عوامل مؤثر 

در تشكیل خاک

زمان

کشاورزي، 
آبیاري و زه کشي 
در سرعت تشكیل 
خاك مؤثر است.

فقط 
ده درصد 

زمین هاي دنیا کشت 
مي شوند.

جانوران 
با عمل کندن و 

مخلوط کردن خاك و 
تجزيۀ موادآلي، هوموس

تشكیل می دهند.
رشد 

ريشه ها باعث 
خرد شدن سنگ ها 

و تشكیل خاك 
مي شود.

بافت 
و ترکیب شیمیايي 

سنگ بستر در سرعت تخريب 
سنگ و نوع خاك تأثیر دارد؛ برای 
مثال، خاك هاي حاصل از تخريب 

سنگ هاي کوارتز غالباً شني 
هستند و ارزش کشاورزي 

ندارند.

پانصد 
سال طول مي کشد 
تا به ضخامت دو 

سانتي متر، خاك تشكیل 
شود.

الیه هاي   
خاک

A

B

C



اسكلتي

شن�ي

سیلت

رُس�ي

75درصد 
دانه ها بزرگ تر 

از 2 میلي متر

قطر دانه ها
 بین 0/06 تا
 2 میلي متر

قطردانه ها 
بین5 0/0 تا  

0/002
میلي متر

قطردانه ها 
کوچك تر از 

0/002 میلي متر

دانه درشت

مواد 
سخت و معدني 

)حاصل تخريب سنگ ها 
و تجزيۀ بقاياي گیاهان و 

جانوران( 
پدولوژي 

اِدافولوژي

دانه ريز

دانشي 
که به مطالعه 

خصوصیات فیزيكي و 
شیمیايي و زيستي خاك 

مي پردازد.

مطالعۀ 
ترکیب و مواد 
سازندۀ خاك

بررسي 
ويژگي هاي خاك 
از نظر حاصل خیزي

مقاوم 
در  برابر نفوذ 

آب

موجودات 
زنده و 

میكروارگانیسم ها )ريشۀ 
گیاهان، باکتري ها، قارچ ها، 

کرم هاي خاکي و ...(

سرشار 
از موادآلي و 

محل تشكیل گیاخاك، 
بیشتر داراي رنگ 

تیره

موادمغذي 
از اليهA شسته شده 
و در اين اليه جمع 

مي شود. به رنگ قرمز يا 
سفید

به 
علت زندگي نكردن 

هیچ موجودي در اين اليه، 
فاقد موادآلي است. تخريب 

و تجزيۀ سنگ ها کم 
است.

اليۀ 
)A(بااليي

اليۀ 
)B(میاني

اليۀ 
)C(زيرين

رنگ 
اليه ها

مناطق 
معتدل

سیاه 
و قهو ه اي 

)فراواني هوموس(

 
مناطق قطبي

 اليۀ 
A به رنگ 
خاکستري

اليۀ 
B به رنگ 

قهوه اي مايل به 
قرمز

مناطق 
گرمسیر

قرمز
)به علت 

فراواني آهن(

 
اليه اي چند سانتي متري 

تا چند متري که مخلوطي از 
مواد معدني و آلي است.

خاك منبعي تجديد ناپذير است و بايد 
از آن به خوبي مراقبت کرد.
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نقشه 
ذهنی

محمد عزیزی پور
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 لیال جلیلي

جایي که کوه بوسه مي زند بر ماه

نويسنده: گريس لین
مترجم: پروين  علي پور

ناشر: نشر افق
تلفن: 66413367� 021

چاپ  اول: 1391
قیمت: 105000 ريال

»مین لي« دختري روستايي در نزديك 
»ک��وه بي ثم��ر« زندگي مي کن��د. در 
اين روس��تاي غم زدۀ فقیرنش��ین تنها 
دلخوش��ي دخترك قصه هايي اس��ت 
که پ��درش تعريف مي کن��د. پدر از 
پیرم��ردي مي گويد که ج��واب همۀ 
س��ؤال ها را مي دان��د. مین لي افس��انۀ 
پیرم��رد را باور مي کن��د و براي پیدا 
کردن او سفري را آغاز مي کند. در اين 
سفر با دوستاني استثنايي آشنا مي شود 

و سرنوشت روستا را تغییر مي دهد.

آرزوي سوم

نويسنده: مصطفي خرامان
ناشر:کانون پرورش فكري کودکان و 

نوجوانان 
تلفن: 88964115� 021

چاپ اول: 1391
قیمت: 25000 ريال

همۀ م��ا آرزوهايي داري��م کوچك و 
بزرگ که آنها را به زبان نمي آوريم، اما 
بعضي وقت ها مثل روز تولد يا هنگام 
تحويل س��ال، آنها را توي دلمان بیاد 
می آوريم. »آرزوي س��وم« داستان سه 
خواهري است که آرزوهايشان را بازي 
مي کنند. آرزوي اول برآورده مي شود، 
اما دومي  و  سومي دردسرساز مي شوند. 
اي��ن کت��اب، داس��تان دردس��رهاي 

آرزوهاي دست نیافتني است.

توران تور

نويسنده: عباس جهانگیريان
ناش��ر:کانون پرورش فكري کودکان و 

نوجوانان 
تلفن: 88964115� 021

چاپ اول: 1391
قیمت: 20000 ريال

محم��ود آقا ي��ك میني ب��وس زهوار 
در رفت��ه دارد که ب��ا آن کار مي کند. 
تا چند وقت پیش، س��رويس مدرسۀ 
دخت��رش ب��ود، اما وقتي از مدرس��ه 
جوابش کردن��د، تصمیم گرفت يك 
تور س��فري راه بیندازد؛ »توران تور« 
اولین تور دو روزۀ آقا محمود به تخت 
فري��دون و قلعه ضحاك ب��ود. بهتر 
است خودتان ماجراهاي جالب، طنز و 
گاه ترس��ناك اين سفر را بخوانید و با 

مسافرهاي اين تور همراه شويد.
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دوستان خوبم
نوش��ته های شما را که برای مسابقۀ نوشتن خاطرات اشیاء 
برای مجله فرس��تاده بوديد، خواندم. نوش��ته ها بسیار زيبا 
بودن��د. از بین آنها چهار نوش��ته را انتخ��اب کردم که در 
همین ش��ماره چاپ شده اند. به عبارتی اسامی برندگان اين 
مس��ابقه از اين قرار است: مهس��ا مرادی از تهران، فاطمه 
مش��كواتی از ته��ران، پريا رضادوس��ت از زنجان و مهديه 

ترکمان از شهريار. 
بیش��تر ش��ما در نوش��تن اين داس��تان ها از ي��ك صنعت 
ادب��ی اس��تفاده کرده ايد ک��ه به آن صنعت تش��خیص يا 
ش��خصیت دادن به اش��یاء يا جان بخشی می گويند. در اين 
صنعت به موجودات بی جان يا حیوانات ش��خصیت انسانی 

زیرذره بین

نیمكت مدرسه

خدا کند در اين س��ال تحصیلی ي��ك دانش آموز خوب و عاقل 

پشت من بنشیند. آخر خسته شده ام از بس دانش آموزان روی 

م��ن با خودکار و مداد و هر چیز ديگر که فكرش را بكنید مثل 

الك غلط گی��ر، خاطرات و جمله های به نظر خودش��ان زيبا را 

می نويسند و بعد با سر تیز خط کش فلزی به جان من می افتند 

و مرا می تراشند. 

خوشبختانه امسال مرا برای تعمیر فرستادند و به 

يك نیمكت نو تبديل شده ام. 

مهسا مرادی/ تهران

83
آثار رسیدۀ شما
زیرنظِر علیرضا لبش

می دهیم و آنها را وادار می کنیم مانند ما انسان ها احساس 
کنند، فكر کنند و عمل کنند. پس با اين کار برای اش��یاي 

بی جان خصوصیت های انسانی قائل می شويم. 
اين روش يكی از بهترين روش های رش��د خالقیت است. 
با اين کار خالقیت در انس��ان پ��رورش پیدا می کند. پس 
اين کار يكی از تمرين های نويسندگی خالق است. شما در 
نوش��ته هايتان به صورت کلی به خصوصیات و احساسات 
اشیاء توجه کرده بوديد، اما وارد جزئیات نشده بوديد. اين 
جزئیات اس��ت که يك داستان را می سازد. سعی کنید در 
نوشته های بعديتان از جزئیات کمك بگیريد و با نگاه ريزبین 

و جزئی نگر به بررسی رفتار انسان ها با اشیاء بپردازيد. 

توجه، توجه
دوس��تان نوجوان، صفحات گلدان منتظر 

مطالب خواندنی شماست.
تابستان فرصت خوبی است که خاطرات، 
داس��تان ها، ش��عرها و حت��ی لطیفه ه��ا و 
عكس ه��ای جالب خ��ود را به دفتر مجله 
بفرستید تا  عضو گروه نويسندگان گلدان 

باشید. 
راس��تی چند مسابقه هم داشتیم که مدت 
آنها را تا آخر ش��هريور تمدي��د کرده ايم. 
به ويژه برای مسابقۀ نقشۀ ذهنی جايزه های 
خوب��ی در نظر گرفته ايم. در ش��ماره های 
گذش��ته نمونه هايی از نقش��ۀ ذهنی چاپ 
ک��رده بوديم. اين ش��ماره ه��م می توانید 
در صفح��ات 10 و 11 نمون��ه مربوط به 
قارۀآس��یا را ببینید. منتظر نامه های شما 

هستیم. تابستان خوش بگذرد.



گلچين

کلید
من يك ش��یء فلزی هستم و انواع مختلفی دارم. بعضی از ما 
ارزون و بعضی ديگر کمی گرون هستیم. از من برای باز کردن 
انواع در ها اس��تفاده می شه. من يك کلید، داخل دسته کلید 
هس��تم. داخل اين دسته کلید، چند تا کلید شبیه به من هم 
وجود داره که گاهی صاحبم اونا رو با من اشتباه می گیره. يه روز 
گرم و آفتابی صاحبم از سر کار به خونه برگشت. منو داخل 
قفل انداخت، اما هر کاری که می کرد در باز نمی ش��د. همش 
منو اشتباهی به سمت چپ می چرخوند. در اين میان فكری به 
ذهنم رسید. وقتی صاحبم منو به سمت چپ چرخوند من با 
تمام قدرت به سمت راست چرخیدم و در باز شد. البته چیزی 

نمونده بود که کمرم بشكنه.
مهديه ترکمان / شهريار

ساعت
من يك ساعت سبز رنگ هستم. صاحب من پسربچۀ بانمكی 
اس��ت. »ديد، ديد، ديد« اين زنگ من اس��ت. خوب بگذاريد 
خاطره ام را از صبح تعريف کنم. اين آقا پسر که اسمش امید 
اس��ت، هر صبح با صدای زنگ من از خواب بیدار می ش��ود. 
لباس هايش را می پوش��د. صبحانه می خورد که برود مدرسه. 
امید يك بچۀ سر به هواست و توی مدرسه هم هیچ به درس 
گوش نمی دهد و فقط با دوستانش بازی می کند. من به درس 
گوش می دهم. موقع درس پرس��یدن، همه جواب ها را از من 
می پرسد. من هم به او می رسانم. توی زنگ تفريح هم از بس 
سر به هواست، همیشه زمین می خورد حتی چندبار کم مانده 

بود شیشه ام بشكند... 
 پريا رضادوست/ زنجان

چوبین
من درختی سرس��بز و جوان در يك پارك قديمی هس��تم. 
زندگی من از آنجا شروع شد که چند سال پیش يك خانوادۀ 
صمیمی و مهربان برای تفريح به پارك آمده بودند. آنها کمی 
میوه و تنقالت هم با خود آورده بودند. پسر کوچكی که همراه 
آنها بود، سیب قرمز و خوش مزه ای را از سبد برداشت. آن را 
خورد و هستۀ کوچك آن را در خاك پارك کاشت. من    همان 
هستۀ کوچك سیب بودم که درون خاك فرو رفتم، جوانه زدم 

و اکنون درخت جوانی هستم...
فاطمه مشكواتی/ تهران
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نمکدان

پشه بند
 يك خرسي پشه بند خريده بود، تا صبح  نخوابید و پشه ها را 

مسخره  کرد! 
حسین امیری/ رودسر

قطار
به مسافري گفتند: »زودباش سوار شو قطار داره می ره!« 

گفت: »کجا می خواد بره، بلیت دست منه!« 
نگار حسینی/ قزوين
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شكار
 يك روز دو تا خالي بندبه هم  رسیدند، اولي گفت: »رفتم شكار، 

هفت تا خرگوش گرفتم پنج تا آهو و سه تا شیر.«
دومي: »فقط همین!« 

اولي: »مگر با يك تیر بیشتر از اين هم می شود زد!« 
دومي:»اوه، تازه تفنگم داشتی!«

خديجه اسماعیلی/ همدان

پازل
يكی با خوشحالی به دوستش گفت: »باالخره اين پازل را بعد 
از سه سال درست و کامل چیدم دوستش گفت سه سال زياد 

نیست؟« 
جواب داد: »نه بابا، رو جعبه اش نوشته سه تا پنج سال!« 

احمد عزيزی/ تهران

شانس
يكی هزار تومنی پیدا کرد، ديد وس��طش سوراخه.  

گفت: »بخشكی شانس، وسطش گوشه نداره!« 
شادی عرفانی/ زنجان
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عبداهلل مقدمي

یک معلم خوب!

زنگ 
انشاء

به نام خداوندی که شمع را آفريد تا بدانیم که معلم عزيزمان 
را به چه چیزی تش��بیه کنیم! و بدانیم که ش��مع می سوزد و 
اطرافیان خود را نورانی می کند و يك کمی هم بیخ گوش آنها 
را  گرم می کند که برای شمع به آن کوچكی کلی حرف است! 
ما برای جواب دادن به اين سؤال، خدای نكرده به قول بابايمان 
جس��ارت به حضور منور معلم خود نمی کنیم و جرئت آن را 
نداريم که پیش معلم نازنین از خودمان چیزي بنويسیم. مقام 
بلن��د معلم کجا و قلم کوتاه من کجا! اما خب به قول بابايمان 
چه می شود کرد، تكلیف است و کاری نمی شود کرد! البته ما از 
همان اول می دانستیم تكلیف را که همان مقش خودمان است 
فقط بايد نوشت و کاري نمی شود کرد، ولی گفتیم شايد اگر از 

زبان بابا بنويسیم بهتر باشد.

يك معلم خوب بايد چنان نباشد، بلكه چنین بايد باشد: 
 مهربان باشد

درس��ت است که از قديم گفته اند: »چوب معلم ُگله، هر کی 
نخوره خله!« ولی بايد به قول بابايمان توجه داش��ته باشید که 
چوب و شلنگ و سیم! مربوط به دوران پارينه سنگی بوده است. 
در زم��ان ما از تش��بیهات نرم اس��تفاده می کنن��د تا خدای 
ناکرده بچه ها عقده ای نش��وند و مثل گذشته به پرتاب ترقه 
و نیمكت شكنی رو نیاورند! معلم خوب نبايد به خاطرعده ای 
دانش آموزنم��ا، خودش را ناراحت کند و ما را ناراحت تر. اگر 
مهربانی يادش برود، به جاي اينكه خودش مثل شمع بسوزد، 
دل ما را مي سوزاند و کالس را دود غلیظي از غم و اندوه فرا 

مي گیرد.
 خوب درس بدهد

يعنی اينكه وقتی يكی از بچه ها برای بار پنجم هم نفهمید که 
آقا معلم چه می گويد، ناراحت نش��ود و قهر نكند. خب شايد 
آن بیچاره حواسش پرت شده و آقا معلم اصال نبايد فكر کند 
که پرت نش��ده و خودش را به پرت شدن زده است. بعدش 
هم 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 زير 

سنگیني درس له نشوند. 
 نمره بدهد

معلم ها همیشه از بچه ها می خواهند که توی کالس به درس 
گ��وش کنند و توی خانه درس بخوانند تا س��ر امتحان نمرۀ 
خوب بگیرند . همۀ ما می دانیم که آنها البته درست می گويند، 
ول��ی باور کنید آقا اجازه! مادرمان مرتب مريض می ش��ود و 
مجبوريم تا صبح باالی سرش بیدار بمانیم و پرستاری کنیم. 
به پدرمان هم توی مغازه کمك می کنیم، اين طور نیست که 
فقط موقع خوردن آس��تین ها را باال بزنیم، بايد همیشه کمك 
 کنیم! شب ها خس��ته می شويم و همیشه پای تلويزيون وقتی 
که خودکار دس��تمان است خوابمان می برد. اين همه را برای 
اين گفتیم که می دانیم همه بچه ها باالخره يك مادر مريض يا 
خواهر کوچولوی جیغ جیغو يا پدر پیر دارند که به خاطر خوبی 
ک��ردن به آنها قید اينترنت  و بازي هاي رايانه اي را مي زنند، 
اما باز هم نمی توانند درس بخوانند. توی جلس��ۀ امتحان هم 
کمی هول می کنند و جواب ها از مغزشان مي پرد. چه می شود 
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!
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زنگ 
تفریح

علیرضا لبش

هر کسی که دور ماند از اصل خويش/ بازجويد روزگار وصل 
خويش. امروز مرا به يك مدرسۀ روستايی انتقال دادند. جای 
شما خالی اينجا خیلی باصفاست. فقط از اين بخاری نفتی کمی 
می ترس��م. گاهی با ش��عله هايش تنم را قلقلك می دهد. خدا 

عاقبت ما را با اين بخاری نفتی ختم به خیر کند.

خاطرات
 یک تخته سیاه

عجب گیری افتاده ايم. انگار اينها تا به حال در زندگی شان 
تخته نديده اند. حاال رنگمان س��یاه است که است، دلیل 
نمی ش��ود که از اول تا آخر زنگ بّر و بر نگاهم کنند. هر 
کس هم که سرش را برمی گرداند جناب معلم می گويد: 
»تخته سیاه جلوی کالسه. جلو رو نگاه کن.« آن وقت چهل 
جفت چش��م زل می زنند به من. گاه��ی از خجالت، آب 
می ش��وم. نمی دانم چه کسی گفته بود بچه ها تا يك سنی 
طوطی وار حفظ می کنند، نظر من اين است که آدم ها در 

تمام سنین جغدوار دقت می کنند. 

از يك تختۀ بی نوا، غول بی ش��اخ و دم می س��ازند و ما را 
می کنن��د لولو خورخوره. از بس اين معلم ها برای تنبیه و 
درس پرسیدن، بچه ها را پای تخته سیاه کشیده اند، شده ايم 
جالد مدرس��ه. اين کار را نكن آقای معلم. امروز يكی از 
دانش آم��وزان از ترس آمدن پای من گريه اش گرفت و 

اشك هايش از پايیِن شلوارش جاری شد! 

ه��ر چه فكر کردم، فايدۀ درس رياضی را نفهمیدم؛ براي 
مثال اگر کسی ضرب و اعشار و توان بلد نباشد، چه اتفاقی 
می افتد؟ به نظر من قبل از اينكه به بچه ها آموزش حساب 
بدهند، بايد شعر و نقاش��ی ياد بدهند. دنیايی که در آن 
دو دو تا همیشه چهارتاست، دنیای خسته کننده ای است. 
امروز تمام روز را کالس رياضی تقويتی داش��تیم. از آن 
همه فرمول عجیب و غريب کسل شدم و پشت سر هم 

خمیازه کشیدم. 

از دشمنان برند شكايت به دوستان/چون دوست دشمن ا ست 
ش��كايت کجا بريم. حاال حكايت ماست با اين تخته پاك کن 
که ش��ده بالی جان ما. هر روز خودش را بر تن من می کشد 
و ب��ه جای اينكه تمیزم کند، بدنم را خراش می دهد. من هم 
جیغ می کشم. امروز آن قدر جیغ کشیدم، که معلم به مبصر 
که تخته را پاك می کرد، گفت: »گوش��ت تنم را ريختی. چرا 
اين قدر جیر جیر می کنی؟« مبصر گفت: »آقا اجازه، ما جیرجیر 
نمی کنیم، تخته جیرجیر می کند.« معلم گفت: »اگه اين تخته 
زبان داش��ت از دس��ت شما فرياد می کش��ید.« معلم مبصر 
را فرس��تاد دفتر تا يك تخت��ه پاك کن نو بیاورد. وقتی تخته 
پاك کن نو بدنم را نوازش می کرد، تخته پاك کن کهنه داشت 

از حسادت می ترکید. 

ما از اين قرتی بازی ها بدمان می آيد. زشت است. عیب است. 
بقیه ببینند پیش خودشان چه فكری می کنند. بعد از يك عمر، 
زندگی با عزت، ببین چطور بی آبرويمان کردند. امروز معلم 
چند گچ زرد و قرمز و آبی به کالس آورد و با آنها روی من 
چیزهای مشكوکی نوشت. من که يك عمر غیر از گچ سفید، 
گچ ديگری نمی شناختم، حاال مجبورم فخرفروشِی اين گچ های 
رنگی را تحمل کنم و از خجالت سیاه شوم. ببین آخر عمری 

چطور بی آبرو شدم. 

امروز بعد از سی سال خدمت صادقانه بازنشسته شدم و جايم 
را به يك تخته سفید دادم. اين روز ها ديگر کسی به روسیاهی 
مث��ل من نگاه هم نمی کند. نمی دانم بعد از اين، معلم ها س��ر 
کالس به جای گچ چه چیزی خواهند خورد. معلم هايی که سر 
کالس گچ می خوردند تا دانش آموزانشان سفید بخت شوند، 
حاال بايد روش خود را عوض کنند و کاِر سفید گری را با اين 

ماژيك های بودار ادامه دهند. 



 از شهرهاي غرب ايران که در گذشته به 
آن نیوان دره )میان دو دره( مي گفتند، اما 
بعدها به ديواندره؛ يعني محل قانون و حل 

اختالف تغییر کرد.
با آب و هواي کوهستاني و سردش دشت ها 
و ارتفاعاتي؛ همچون کوه هاي چهل چشمه 
و مراتع زيباي س��ارال و اوباتو را در دل 
خود دارد که از بهترين مرتع هاي ايران 
هس��تند. رودخانه قزل اوزن از ارتفاعات 
چهل چشمه سرچشمه  مي گیرد و به  نام 

سفیدرود وارد درياي خزر مي شود.
مردمان خون گرمش به  زبان کردي تكلم 
مي کنند و کشاورزي و دامداري از جمله 
فعالیت هايشان است. از صنايع دستي اين 
منطقه مي شود به پارچه بافي، سوزن دوزي، 
گلیم، گیوه، سجاده و از همه مهم تر به قالي 

اشاره کرد. 

خلی�ج ف�ارس

ديواندره

منطقه شكار ممنوع زرينه اوباتو
با مساحت2400 هكتار، زيستگاه 
پرن��ده اي رو به انق��راض به نام 

میش مرغ.

کوه چهل چشمه
بلندترين ارتفاع طبیعي شهر که به دلیل وجود 
چهل  چش��مه در بلنداي آن، به اين نام خوانده 
مي شود. آبش��ارها، چش��مه ها و رودخانه هاي 
کوچك، کوه نوردان و گردش��گران زيادي را به 

اين کوه جذب مي کند.
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شهر قانون

گلیم بافی
نمایی از دیواندره

محسن وزیری ثانی
عكس ها:

  اسعدقربانی
  بهزادنعمتی

  منصوريعقوبی



غار کرفتو
از مهم ترين جاذبه هاي ديدني ديواندره،  به طول 750 و ارتفاع 
100 متر  از سطح زمین که براي رسیدن به آن 180 پله را بايد 
طي کرد. داراي چهار طبقه در دل  صخره اي بزرگ است. مربوط 
به دوره اش��كانیان است و نقاش��ي هايي  از حیوانات، انسان ها و 
گیاهان روي ديوار حكايت از آن دارد که در دوران هاي مختلف   
انس��ان ها در آن س��كونت مي کردند.  جزو زيباترين غارهاي 
طبیعي و دست س��از بشري است به طوري که هر طبقه اتاق ها، 
راهروها و داالن هاي زيادي دارد که به هم متصل هس��تند. در 
مسیر طوالني غار، حوضچۀ آب راکدی وجود دارد و ستون هاي 

آهكي مانند نگهباناني از غار محافظت مي کنند.

نمای داخل غار

دشت اوباتو



مهدي زارعي

كوه ها 
به هم 
می رسند

مي گويند کوه به کوه نمي رس��د، اما واقعیت اين است براي 
فتح قله هاي بلند، بايد اراده اي همچون کوه داش��ت. وقتي 
کوه نوردي موفق به فتح قلۀ بلندي مي شود، مثل اين است 

که کوه به کوه رسیده است! 
باال رفتن از کوه  کاري اس��ت که انس��ان دوران باس��تان، 
ب��راي تهیۀ غذا انجام مي داده  اس��ت. قرن ها بعد، اين کار 
به يك س��رگرمی ب��زرگ و ورزش جذاب تبديل ش��د تا 
جاي��ی که افراد ماجراجو ب��رای صعود به قله های مرتفع و 
پوشیده از يخ و برف، شال و کاله کردند. در گذشته بیشتر 
صعودکنندگان س��ربازانی بودند که ب��رای فتح قلعه های 
دشمنان، از کوه ها صعود مي کردند تا با میان بُرزدن مسیر، 
زودتر به هدف برسند. در کشور ما  از حدود هشتاد سال 
قبل، کوه نوردی به شكل امروزی گسترش يافت و پس از 
تشكیل باشگاه های مختلف، سرانجام فدراسیون اين رشته 
در سال 1327 به رياست»نادر باتمانقلیچ«تأسیس شد. در 
سال های اخیر، کوه نوردان ايراني به قله های بلند دنیا صعود 
کرده اند؛ از جمله قلۀ اورست که در سی ارديبهشت 1377 
حمید اولنج، محمد اوراز، جالل چش��مه قصاباني و حس��ن 

نجاريان آن را فتح کردند.

اصطالحات تخصصي
میدان: مكان هاي مسطحي در ارتفاع باال و در کوهستان ها.

ــاه: هر مكاني که بتوان دور آن را س��نگ چین کرد و  بادپن
برای در امان ماندن از باد به آنجا پناه برد. 

ــدن: آماده شدن س��نگ نورد براي صعود از  ــواِرکار ش س
سنگ ها.

کمپ: محل  مناسب براي استراحت به خصوص در شب.
دوران سرد: از نیمۀ پايیز تا نیمۀ بهار.

دانستني هاي مورد نیاز یک کوه نورد
ي��ك کوه نورد باي��د اطالعات��ي دربارۀ 
هواشناسي داش��ته باشد؛ براي مثال، 
ن��وع ابرها را بشناس��د تا وضع هوا 
را پیش بیني کن��د. عالوه بر اين، با 
خطرهايي چون باد، مه، بوران، برف، 

توفان، صاعقه و بهمن آشنا باشد.
کوه ن��ورد بايد با پیش آمدهاي ناش��ي از 
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حوادث طبیعي )مثل صاعقه( آش��نايي کامل داشته باشد و 
کمك هاي اولیه را بداند؛ مانند تنفس مصنوعي و ماساژ قلب.

همچنین چگونگي صع��ود بر روي يخ و برف در مس��یرهاي 
شیب دار و روش پايین آمدن از آنها را بداند و در ارتفاعات براي 

تنفس درست، آرام با بیني عمل دم و بازدم را انجام دهد.

صعود
تیم کوه ن��وردي قبل از حرکت بايد برنام��ۀ حرکتي خود را 
طراحي و مسائلي چون زمان اجراي برنامه، هدف، توان جسمي 

و روحي افراد و شرايط جّوي را با دقّت تمام بررسي کند.

وسایل ابتدایي کوه نوردي
داشتن مجوز عبور، کارت شناسايي، کروکي منطقۀ صعود، 
نقشه، قطب نما، ارتفاع س��نج، سوت، دفترچه و مداد، چراغ 
قوۀ دس��تي يا کاله ايمني چراغ دار، المپ اضافي مخصوص 
چراغ، جعبۀ کمك هاي اولیه، وسايل شخصي )نخ و سوزن، 
کبريت، دستمال کاغذي، لوازم بهداشتي، وسايل غذاخوري 

مثل بشقاب، چاقو، دربازکن و کتري(.

وسایل پیشرفته
شلوار کوه نوردي: اغلب به رنگ فسفري انتخاب مي شود تا 
در صورت بروز حادثه، گروه امداد به راحتي کوه نوردان را 
پیدا کنند. در فصل هاي گرم جنس ش��لوارها مخمل و در 

فصل های سرد از پشم است. 
کیس��ه خواب: بیرون و درون کیس��ه خواب ب��ا پارچه هاي 

بادگیر پوشانده مي شود. 
پانچو)شنل باراني(: بادگیر گشاد و کاماًل ضد آب که بلندي 

آن تا سر زانوست و کوله پشتي در زير آن قرار مي گیرد.
کاپش��ن و ش��لوار بادگیر: براي اينكه بدن کوه نورد در اثر 
عرق کردن خیس نش��ود، بايد از کاپش��ني زيپ دار يا جلو 
بس��ته با پارچۀ 75 � 60 درصد ضد رطوبت استفاده کند. 

جنس شلوار نیز بايد همین طور باشد.
زيرانداز: در ابعاد 50 × 180 سانتي متر، ضد رطوبت،کم حجم 

و سبك )از جنس اسفنج يا ابرهاي فشرده(.
کفش: در فصل گرم از کفش هاي س��بك و در فصل  سرد، 
از کفش هاي نیمه س��نگین اس��تفاده مي کنند. رويۀ چرمي 
و س��اق بلند اين گونه کفش ها پا را از س��رما و خیس شدن 

محافظت مي کند. 

ِگتر: وسیله اي براي محفوظ نگه داشتن پا از سرما و رطوبت 
و جلوگیري از ورود شن و برف به داخل پوتین. در مناطقي 
که ارتف��اع برف بیش از س��اق پاي کوه نوردان باش��د، از 
گتر اس��تفاده مي ش��ود. جنس آن از پارچۀ ضخیم و اندازۀ 

زمستاني آن تا زير زانوست.
کوله پش��تي: جنس آن از پارچۀ نايلوني کاماًل ضد رطوبت 
اس��ت و بايدطوري فنربندي شده باشدکه به کمر کوه نورد 

نچسبد. 
عینك: در روزه��اي آفتابي در مناطق برفي بايد از عینك 
اس��تفاده کرد؛ زيرا برف 95 درصد نور آفتاب را منعكس 
مي کند و به چش��م بسیار صدمه مي زند. شیشۀ مخصوص 
عینك کوه نوردي، چش��م را در مقابل اشعۀ ماوراي بنفش 

محافظت مي کند.
چادر کوه نوردي:  اين چادرها از پارچه هاي ضد آب ساخته 
می ش��وند. پارچۀ کف آنه��ا هم بايد  به ق��دري محكم و 
نفوذناپذير باشد تا در برخورد با اجسام سخت از بین نرود. 
چادرها تیرك هاي مقاومي از آلومینیوم و فايبرگالس دارند 

که وزن و حجمشان بسیار کم است. 
کلنگ: مهم ترين وس��یله براي درس��ت کردن جاي پا روي 
برف و يخ اس��ت. اين نوع کلنگ، کوتاه و ظريف است که 
دسته اي چوبي به طول 95 � 75 سانتي متر دارد و سر آن 

از فوالد است. 

نكته هایی براي صعود موّفق
يك کوه نورد بايد بیشتر از فكر خود استفاده کند تا عضالت 
خ��ود. هنگام صعود بايد پنجۀ پايش را در گیره قرار دهد. 
دس��ت ها در هنگام حرکت بايد کاماًل باز باشند تا بتوانند 
نق��ش اهرم بدن را ايفا کنند. همچنین، تنفس صحیح و دم 
و بازدم قوي )خروج صدادار هوا از دهان( براي سنگ نورد 
بس��یار مفید است. الزم است بدن در فاصله اي مناسب از 
سنگ باشد ) نه بیش از حد دور و نه بیش از حد نزديك( 
همچنی��ن صعودها به صورت نردباني انج��ام گیرد؛ يعني، 
همیش��ه يك پا کاماًل مستقیم باش��د تا وزن بدن را تحمل 
کند و ديگري از محّل زانو خم ش��ود. ه��رگاه صخره نورد 
به تكیه گاه مطمئن رس��ید، بايد دستش را بر لبۀ تكیه گاه يا 
س��كو بگذارد و آن گاه مثل باال رفتن از بارفیكس، پاها را از 
گیره رها کند و سپس، وزن بدن را به تكیه گاه انتقال دهد.
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پس از حل جدول، حروف مربع هاي شماره دار را به ترتیب بنويسید تا رمز جدول به دست آيد.

س��بت  منا
ه��م  د ز يا
ارديبهشت

طمع

پول فنالندي

چیستان

آشیانه پرنده

جمع امت

صورت

ماه بعد
يتخ��ت  پا
گرجستان

نهار
زشتي

اکنون
از آثار استاد 

مطهري

س��بت  منا
دوازده��م 
ارديبهشت

از اصول 
مذهب
دوستان

خانۀ يیالقي

نار

پايه

موز انگلیسي ماندني

مخالف نول

از  اثري 
شكسپیر

شهري در 
ايتالیا 

آنان

دختر عرب

نشانه

آورندۀ تورات

ناله کردن

ناوارد

فراوان

يك گام تا 
روماني
برودت

سال ترکي

پول ژاپن

فرزند فرزند

قشون

نوعي ويتامیننیمي از صنعت

همدم

پايتخت اتريش

حاجت

بي آبرو

اخوت

پول قطر
شهري در 
آذربايجان
مقام وزير

سگ بیمار

فرستاده

نهي از گفتن

حرکت کرم

از انبیاء
بندري در 
خوزستان

ساکت

ورزشي آبي

کاهوي وارونه

آهو

هشت عرب ها

نمايان

بسیار نوراني

داستان

پسوند شباهت

جمع درويش

بله خارجي

از رنگ ها

آرزو

بت ها

هلي کوپتر

عدسي دوربین

در  کوهي 
خراسان

راهرو

1

2

9

3

8

6

7

10

18

5

11

14

4

16

12

17

15

19

20

22
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محمد عزيزی پور

دو جزيره 
هم نام

معادل 300 
کیلوگرم

راه بردن 
اتومبیل

روستاي 
تاريخي 
کاشان 23

13
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