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بوی نوروز 
مدرسه

در پاي��ان  بر خ��ود واجب می بين��م كه از 
دوس��ت  مهربانم آقای حبيب يوسف زاده به 
خاطر سال ها زحمات دلس��وزانه، برای مجلة 
نوجوان صميمانه تش��كر و قدردانی كنم البته 
ايشان  در شورای برنامه ريزی مجله همچنان 

با رشد نوجوان همكاری خواهند داشت.

دوس��تان نوجوان من، خوش به حال ش��ما، 
امسال سال تحصیلی را در حالی آغاز می کنید 
که همه چیز در مدرس��ه نونوار شده است تا 
ش��ما بهتر و راحت تر بتوانید درس بخوانید. 
نظام آموزشی جدیدش��ده است، کتاب های 
جدید در راهند و بوی نو می دهند. مدرس��ه 
جدید و دوستان جدید،  معلمان جدید خوشا 
به حال شما که امسال بهار دانش از هر طرف 

گلباران شده است.
دوس��تان امیدوارم تابس��تان به شما حسابی 
خوش گذشته باش��د و انرژی کافی و الزم را 
برای شروع یکسال تحصیلی موفق  و پر نشاط 

و با طراوت کسب کرده باشید.
به یاد داشته باشید خاطرات مدرسه همیشه 
ب��رای همه آدم ها  در هر س��نی جذاب و به 
یادماندنی  اس��ت. همیش��ه در میهمانی ها و 
مجالس وقتی صحب��ت از خاطرات به میان 
می آید هر فردی س��عی می کند از خاطرات  
دوران مدرسه اش چیزی بگوید، پس معلوم 
می ش��ود خاطرات مدرسه همیشه جذابیت 
خ��ود را  دارد.  بیاییم ق��در روزهای خوب و 
تکرار نش��دنی مدرس��ه را بدانیم و خاطرات 
خوب و خوش��ی را با همکالس��ی هایمان رقم 

بزنیم.
دوستان نوجوان من سعی کنید از همین هفته 
اول با برنامه ریزی دقیق درسی، خود را برای 
یک سال موفق آماده کنید. داشتن برنامه ریزی 
موفقیت صد در صد  شما را تضمین می کند. 
بهتر است  برنامه روزانه ات را با شروع سال 
تحصیلی  نسبت به روز های  تابستان  تغییر 
بده��ی و تمرک��زت را روی درس خوان��دن 
بگذاری. می باید ساعت خواب و بیداریت را 
با توجه به حجم تکالیف مدرسه ات مشخص 
کنی، ش��ب ها به موقع بخواب��ی تا صبح زود 
سرحال از خواب بیدار بشوی و با میل کردن 
صبحانه مقوی خود را برای یک روز درس��ی 

کاماًل آماده کنی.
مدرس��ه خانه دوم بچه هاست. ما در مدرسه 
فق��ط درس نمی خوانیم بلک��ه در آن زندگی 
می کنیم ، مدرسه خانه دوستی بچه هاست، این 
خانه دوست داشتنی را دوست داشته باشیم، با 
اعضای خانواده مدرسه ات مهربان و صمیمی 

باش درست مثل خانه اولت.

در كوچه رياضی و زبان می خوانيم
در پارك برای امتحان می خوانيم

در شهر برای درس خواندن جا هست 
 در مدرسه رشد نوجوان می خوانيم

ماه ن�امة آموزشي، تحلي�لي و اطالع رس��اني
ب��راي دان�ش آم��وزان دبيرس��تان دورة اول
دورة س��ی و دوم/مهر1392/ ش��مارة  پي درپي250

وزارت آموزش وپرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشي
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ماه  اول س��ال تحصیل��ی را با مهر 
آغ��از کردی.  ب��ه زودي یک ماه مي گ��ذرد دلم می خواهد 
بگوی��م بقیه ماه ها را هم با مهر ادامه بده. دوس��ت ندارم با 
کلمه ه��ا بازی کنم، اما می دانی که مهر نام دیگر خورش��ید 
است و می دانی که مهر بخشی از کلمة مقدس مهربانی است 

و می دانی که مهر؛ یعنی محبت.
گفتم با مهر ادامه بده؛ چون در سال تحصیلی جدید هم دوستان 

تازه ای پیدا می کنی.
حت��ی ممکن اس��ت تا ب��ه حال با یک��ی از این اف��راد تازه یا 
هم کالس��ی های جدید، دوست ش��ده باشی. این خیلی خوب 
اس��ت. مدرس��ه بهترین فرصت برای تمرین اجتماعی شدن 

است.
مدرس��ه بهترین مکان برای تمرین مهر و محبت است. پس 

قدر این فرصت را بدان.
بهترین دوستی ها در مدرسه شکل می گیرند. بهترین یادگاری 

از دوران مدرسه دوستی هایی است که از آن باقی می ماند.
  حتماً شنیده ای که می گویند پیدا کردن دوست ساده است، 

اما نگه داشتن آن سخت است.

ای��ن بار می خواهم دربارة دوس��تی 
و مه��رورزی حرف بزنم. دلم می خواهد برایت آرزو کنم که 
همه ماه های عمرت ماه مهر باش��د، ماه دوس��تی باش��د. ماه 

دوست داشتن و دوست داشته شدن باشد.
دوست عزیز من، کمی به گذش��ته ات نگاه کن. به دوستانی 
که داشته ای و داری فکر کن. به گمانم بیراه نباشد که بگویم 
تعدادی از دوستان گذشته ات را از دست داده ای و اینک فقط 

با تعداد کمتری دوست هستی.
از این به بعد هم همین طور خواهد بود. با افراد زیادی دوست 
می شوی و پس از مدتی یکی یکی آنها را از صحنه زندگی ات 

حذف می کنی یا اینکه خودشان حذف می شوند.
این یک ماجرای معمولی اس��ت. البت��ه زیاد هم نگران کننده 
نیس��ت. چون تا دنیا دنیاس��ت، آدم هایی به زندگی ات وارد 
می شوند و می روند. نکتة مهم اینجاست که نباید این از دست 

دادن ها به خاطر بد رفتاری ها باشد. 
باید همیشه مهربان باشی و اگر کسی با تو نامهربانی می کند، 
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عليرضا متولي

رازهای
مهربانی



ب��ه او بیش��تر مهر 
بورزی. می دانم که خواهی گفت سخت است. 

بله سخت است. دشوار تر از این چه چیزی می تواند باشد که 
کس��ی تو را بیازارد و تو همچنان دوستش داشته باشی. واقعًا 
سخت است، اما می دانی که کربن سیاه در اثر سختی کشیدن 

و تحت فشار بودن به الماس تبدیل می شود.
تو باید مثل خورشید باشی. به همه بتابی. به همه مهربانی کنی. 
خورشید در تابیدن بین آدم های خوب و بد فرقی نمی گذارد. 

راز مهم زندگی خوب و سالم مهربانی بی نهایت است. 
و البته مهربانی، رفتاری اس��ت که باید برای رس��یدن به آن 

مهارت های الزم را به دست بیاوری.
همة آدم ها با دلی پر از مهر و مهربانی به دنیا می آیند و  هنگام 
تول��د اولین چیزی که می بینند مهربانی اس��ت، اما به تدریج 
نامهربان می شوند و نامهربانی می بینند. البته عده ای به جایی 

می رسند که مهربانی 
دیگران را نمی بینند و آن را به چیز های دیگری 

تعبیر می کنند.  
مهربانی یک گل پر راز و رمز است. باید در همة عمر آبیاری 
و تغذیه شود. اگر به این گل نازک نارنجی نرسی زود، خیلی 
زود پژمرده می ش��ود  و جای آن را علف های هرز نامهربانی 
می گیرد. به همین دلیل اس��ت که آرزو می کنم همة ماه های 

عمرت ماه مهر باشد. 
در ش��ماره های بعدی در این باره بیش��تر برایت می نویسم.  
برایت خواهم گفت که تو عالوه بر اینکه وظیفه داری مهربان 

باشی، باید تالش کنی دیگران را هم مهربان کنی.
و برایت از راه های مهربان شدن و مهربان ماندن خواهم نوشت.
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هم��ه در عمق فطرت خویش مي خواهند خوب باش��ند ما نیز 
این گونه ایم؛ میل داریم مردان و زنان خوب فردا باشیم، اما چگونه؟
 خوب اس��ت بدانیم نیکي به کردار اس��ت و کردار بسته به 
شناخت، پس قبل از هر چیز باید قواعد رفتار خوب را بیاموزیم. 
در تربیت اسالمي همة اصول صحیح زندگي بیان شده است. 
همان طور که مي دانید زندگي ابعاد گوناگوني دارد. اگر بخواهیم 
یک ش��بانه روز زندگي خود را فهرست کنیم سیاهه اي شبیه 

این خواهیم داشت:
از خواب برخاستن، نمازخواندن، صبحانه خوردن، سوار ماشین 
شدن، مدرسه رفتن، مطالعه کردن، دیدار اطرافیان، هدیه گرفتن، 

هدیه دادن، گفت وشنود، خوردن و خوابیدن و ... .
خوب مگر زندگي چیزي غیر از اینهاست؟

قرار اس��ت طي بحث های��ي آداب همین ه��ا را بگوییم پس   
مي توانیم عنوان بحث را »آداب زندگي« بنامیم.

آنچه از ش��ما انتظار داریم پي گیري بحث ها و مطالعة دقیق 
آنهاست، اما فقط ش��نیدن، خواندن و حتي به خاطر سپردن 
این اصول دردي را دوا نمي کند بلکه باید آنها را به کار بست.
اگر تشنه باشید و بگویید آب آب! و حتي  اگر فریاد بزنید آیا 

تشنگي تان برطرف خواهد شد؟
اگر از نسخة پزشک یک لحظه هم چشم برندارید و حتي متن 

آن را ازبر کنید آیا سودي خواهد داشت؟
خیر، به نسخه باید عمل کرد و امید به خداوند داشت.

آداب گفت وشنود
زبان، نعمت بزرگ خداوند و  ابزار بیان اندیشه هاست. سخن 
هر فرد نشان دهندة میزان درک، اندیشه و اطالعات اوست.

امام علي)ع( فرموده اس��ت: » از آنچه ب��ر زبان مرد جاري 
مي گردد بر ميزان خردمندي اش استدالل مي شود.« ]غررالحکم[

به عالوه نوع حرف زدن مي تواند گویاي بسیاري از واقعیت هاي 
پنهان شخصیت افراد باشد که فرموده اند: »سخن بگوييد 

تا شناخته شويد چرا كه انسان در زير زبانش پنهان 
است.« ]نهج البالغه، ح 392[

از طرف دیگر، حرف زدن و شیوة آن، مسئله اي بسیار 
جدي به نظر مي آید. از آنجا که سخن ما نوعي عمل 
است و اعمال ما را مي نویسند، بهتر است دقت کنیم 

که این عمل ما چگونه است و چگونه باید باشد؟
این نکته را پیشوایان دیني ما بارها توصیه کرده اند.
امام عل��ي)ع( مي فرماید: »كس��ي ك��ه مي داند 
سخنانش جزو اعمال اوست كم سخن مي گويد 
مگر در چيزي كه ب��ه كارش آيد.«]ش��رح ابن ابي 

الحدید، ج 19، حکم 355[

 نیز فرموده است: »هر كه بداند با سخنانش 

حسين امينی پويا
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باز خواست مي شود پس بايد از سخن خود بكاهد.« ]غررالحکم، 
شمارة 469[

بله در سخن، اصل بر کوتاهي است. تا جایي که بزرگان سخن 
زیاد را دلیل ناداني شمرده اند.

امام علي)ع( فرموده است: »زماني كه عقل كامل شد سخن 
كوتاه مي شود.« ]نهج البالغه، ح68[ مي دانید که دو دسته زیاد حرف 
مي زنند، بچه هاي کوچک که بیشتر سخنانشان بي پایه است به 
دلیل اینکه هنوز به درجة عقل نرسیده اند و  دیوانه ها که اگر 

مخاطبي نیابند حتي ساعت ها با خود حرف مي زنند.
 امام علي)ع( در این ب��اره توصیه کرده اند: »نه تنها از گفتن 
آنچه بدان علم نداري خودداري كن بلكه بعضي از آنچه را 

مي داني نيز بر زبان مياور.«
پس توصیة بعدي ما این است سنجیده سخن بگوییم.

چه، سخن کلید باطن انسان است و هرزه گویي از باطني تربیت 
نشده حکایت مي کند.

قرآن  مجید مؤمنان را  چنین توصیف مي کند: »آنها كساني 
هستند كه از لغو گريزانند.«]مومنون:3[

این گریزان بودن به دو صورت است؛ مؤمنان نه تنها خود اهل 
بیهوده گویي نیستند بلکه از یاوه گویان نیز دوري مي جویند: »مؤمنان 

هرگاه سخن ياوه اي بشنوند از آن دوري مي كنند.«]قصص:55[
همین جا به جاست شنیدن این هشدار از زبان امام علي)ع(: 
»در ش��گفتم از كس��ي كه حرف هايي مي زند كه نه براي 
دنيايش س��ود دارد و نه در آخرت پاداشي برايش خواهد 

بود.«]غررالحکم[
در سخن گفتن از دروغ بپرهیزیم.

امام علي)ع( فرموده اس��ت: »بنده مزة ايمان را نمي چش��د 
ت��ا اينك��ه دروغ را ت��رك گويد چه ش��وخي باش��د و چه 

جدي.«]وسائل الشیعه، ج 2، ص 234[
و نیز فرموده است: »از نشانه هاي ايمان آن است كه راست 
گفتن را برگزيني آنجا كه به تو زيان مي رساند و آنجا كه 

دروغ گفتن به تو سود مي رساند.« ]کلمات قصار نهج البالغه،450[
باز تأکید مي کنیم اگر حرفي مي زنیم راست باشد البته نه به 
این معني که هر آنچه را راست است بگوییم. خیلي از چیزها 
را نباید گفت، ولي دروغ نباید بگوییم حتي اگر دروغ به ظاهر 
ما را برهاند. فراموش نکنیم بهترین سیاست صداقت است، به 

قول سعدي
اگر راست گويي و در بند بماني

به زانكه دروغت دهد از بند رهايي
رک گویي خوب است، اما نه به صورت افراطي. برخي معتقدند 
انسان نباید نظر خود را پنهان کند و آنچه را در ذهن دارد باید 
بگوید حتي اگر سخنانش شنونده را برنجاند. اینان رک گویان 

افراطي هستند در حالي که این شیوه درست نیست.

مي توان در بس��یاري جاها س��اکت ماند بدون اینکه به حس 
راست گویي و رک گویي ما لطمه وارد آید.

افزون بر اينها بايد به چند نكتة ديگر توجه كنيم:
 كمتر از خودمان حرف بزنيم، از آن پرگوهاي خودخواهي 
که همیشه آماده اند با گفتن ولي من رشتة کالم را به دست 

بگیرند نباشیم.
 از گرفتاري هاي ش��خصي خود ح��رف نزنيم. همه جا  به 

اصطالح مصیبت خواني صحیح نیست.
 سخنمان مالل انگيز نباشد؛ براي مثال ممکن است ماجرایي 
را که با آب و تاب براي کسي تعریف مي کنیم وي قبالً شنیده 

باشد و دیگر برایش جالب نباشد.
 از تملق و چاپلوسي بپرهيزيم، بدانیم این کار پست به هر دو 
طرف زیان مي رساند. هم نشان آن است که گوینده ضعیف و 

بي مایه است و هم باعث غرور و فساد شنونده مي شود.
 به گنجينة لغت خود بيفزاييم و از كلمات متنوع در سخن 

گفتن استفاده كنيم.
حتماً دیده اید بعضي ها از واژه هاي محدودي استفاده مي کنند؛ 
مثل فالن کتاب جالب اس��ت، فالن فیلم جالب بود، موسیقي 

جالبي است، چه غذاي جالبي، حسن کار جالبي کرد و ... .
در حالي که کتاب خواندني است، فیلم دیدني، موسیقي شنیدني 

و غذا دلچسب و مطبوع.
زنداني ش��دن در حصار چند کلمة محدود و تکراري، پیامدي 

ندارد جز فرو افتادن در سخنان بازاري و کلیشه اي.
 در سخنانمان از تكيه كالم بپرهيزيم.

خیلي ها به درد داشتن تکیه کالم گرفتارند؛ یعني در البه الي 
صحبت و به خصوص در مکث هاي طوالني بین جمالت، واژه 
یا اصطالحي خاص مانند»عرض مي شود که« یا »متوجهید« و 

»مثالً« و »به اصطالح« را تکرار مي کنند.
این کار اغلب باعث حساسیت شنونده شده،  از لطف و زیبایي 

سخن مي کاهد.
 در بيان كلمات س��رعت مناس��بي داشته باشيم، نه خیلي 
سریع حرف بزنیم آن طور که مثاًل ما به جملة چهارم رسیده 
باشیم در حالي که شنونده هنوز در فهم جمله نخست ما مانده 
باشد و نه چنان آهسته که مخاطب براي دریافت هر جمله و 

گاه براي شنیدن حتي یک کلمه مدت ها در انتظار بماند.
 در س��خن گفت��ن ظرفيت عقلي و فك��ري و نيز حوصلة 

شنونده را در نظر بگيريم.
ما در گفت وگو با بچه ها گاه روي زانوان خود خم مي ش��ویم و 

حتي گاه  مي نشینیم تا هم قد آنها شویم.
 در كيفي��ت حرف زدن نيز مي��زان درك و فهم و حوصلة 
شنونده را بايد در نظر بگيريم و پرگويي نكنيم که فرموده اند: 

»آفت كالم پرگويي است.« ]غررالحکم[
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توي اي��ن دوره و زمانه كه حتماً توي ه��ر خانواده اي يك 
تلفن همراه پيدا مي ش��ود، روزي را تصور كنيد كه ناگهان 
اين تلفن هاي همه فن حريف خراب شوند. تلفن هايي كه 
دفترچه تلفن، بازي، دوربين و جعبة صوتي مان نيز هستند.

آن وقت معلوم نيست مي خواهيم چه كار كنيم. البته معلوم 
است ها، منظورم اين است كه اگر تعميركارهاي  تلفن همراه 
نبودند مي خواستيم چه كار كنيم؟ حاال اين تعميركارها كجا 
هستند؟ معلوم است، توي هنرس��تان ها. اصالً مي دانستيد 

چنين رشته اي هم هست؟ رشتة »تعمير تلفن همراه«!
کالس درس تعمیرکارها چند میز بزرگ دارد که کلي گوشي 
همراه در اندازه ها و مدل هاي مختلف روي آنها چیده ش��ده  
است. گمان کرده اید کار به همین جا ختم مي شود؟ نه! معصومه 
نورمحمد که البته لباس کارش هم تنش است، مي گوید یکي از 
روزهاي  جالب درسي مان زماني بود که دستگاه فکس را باز 

کردیم و فهمیدیم چطور کار مي کند.
مي گوید راس��تي اولین بار هم که یک تلفن همراه لمسي را باز 
ک��ردم برایم خیلي جالب بود. زهرا اب��رازه هم ادامه مي دهد 
سخت ترین کاري که توي این رش��ته انجام داده اند جا دادن 
دوبارة قطعات توي برد گوش��ي اس��ت. با این حال آرام آرام 

دست آدم راه مي افتد.
معصومه و زهرا طي دو سال یاد مي گیرند که چطور تلفن ها را 
نجات بدهند. بیماري هاي آنها را تشخیص مي دهند و آنها را 

صحیح و سالم به صاحبانشان برمي گردانند.

آشنايی با رشتة 
تعمير تلفن  همراه
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اين درس ها را مي خوانيد

 تعمیرات فکس
 تعمیرات تلفن همراه )نرم افزار و سخت افزار(

 تلفن رومیزي
 الکترونیک پایه

و....

اين چيزها را ياد مي گيريد

 عیب یابي تلفن همراه
 تعویض قطعات

 کار با دستگاه هاي تعمیر
 نرم افزارهاي گوشي تلفن همراه

 تعمیرات تلفن هاي رومیزي
و...

ابزار كار شما اينهاست

 پیچ گوشتي
 لوپ)نوعي ذره بین(

 هیتر)دستگاهي اس��ت که قطعات را داغ مي کند تا راحت 
جدا شوند(

 دستگاه اولتراسونیک)براي شست وشوي برد(
 نقش��ه)با کمک آن مي ش��ود فهمید قطعات بسیار ریز در 

کجاي گوشي نصب شده اند(
و....

امتحان پايان ترم شما اين شكلي است

»چند تا ایستگاه امتحاني داریم؛ یعني توي یک سالن چند میز 
مي چینند و سر هر کدام باید به سؤالي پاسخ بدهیم، یا عیبي 
را در گوش��ي ها پیدا کنیم، بعد از پاسخ به یک سؤال، سر میز 
بعدي مي رویم. البته این بخش عملي کار ماست. ما هم مثل 

بقیه امتحان تئوري داریم. »اینها را زهرا مي گوید.«

در كجا مشغول كار مي شويد؟

پسرها مي توانند مغازة تعمیرات تلفن همراه باز کنند.  دخترها 
هم مي توانند در رش��ته هاي مرتبط با الکترونیک یا مخابرات 

فعالیت کنند.

در چه رشته هايي ادامه تحصيل خواهيد داد؟

مي توانید در تمام رشته هاي مرتبط با برق ادامه تحصیل بدهید.

*با تشكر از مسئوالن هنرستان امام خميني)ره(، منطقه چهارآموزش و پرورش شهر تهران
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مسا بقه

یک درخت
میوه مي دهد
سایه مي دهد

قلب چوبي اش
آشیانة پرنده مي شود

»مهربان شدن« مسابقه است
او برنده مي شود

مريم هاشم پور

سرنوشت

تیره  و خط خطي نیست
دفتر سرنوشتم

توي آن، صبح امروز
چیزهایي نوشتم

توي دفتر نوشتم
سبزه ها هر کجایند
سبز یا زرد هر یک

آیه اي از خدایند

بعد تا برگ آخر
صفحه صفحه دویدم

هر کجا سبزه ها را
آیه آیه کشیدم

روي دفتر نوشتم
من همینم، همینم

سبزه اي تُرد و تازه
توي مشت زمینم

شاهين رهنما

زير نظر: بابك نيك طلب

زيباتر از رنگين كمان

دست هایت دست هایت کوچکند
چشم هایت چشم هایت مهربان

خنده هایت چون گل سرخي که صبح
مي درخشد با سالم باغبان

آرزوهایت پر از پروانه اند
با دو بال خال خالي، سرخ و زرد

در صدایت شعر باران جاري است
شعر باران لحظه ها را تازه کرد

از گل رنگین کمان زیباتر است
دست هایت در دعاي صبحگاه
صورتت با خنده هاي ریز و نرم
مي درخشد مي درخشد مثل ماه

با تو مادر مثل گل وا مي شود
تا که با نرمي صدایش مي کني

با تو بابا غرق شادي مي شود
وقتي آهسته دعایش مي کني

فاطمه جعفرزاده
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زيباتر از رنگين كمان

دست هایت دست هایت کوچکند
چشم هایت چشم هایت مهربان

خنده هایت چون گل سرخي که صبح
مي درخشد با سالم باغبان

آرزوهایت پر از پروانه اند
با دو بال خال خالي، سرخ و زرد

در صدایت شعر باران جاري است
شعر باران لحظه ها را تازه کرد

از گل رنگین کمان زیباتر است
دست هایت در دعاي صبحگاه
صورتت با خنده هاي ریز و نرم
مي درخشد مي درخشد مثل ماه

با تو مادر مثل گل وا مي شود
تا که با نرمي صدایش مي کني

با تو بابا غرق شادي مي شود
وقتي آهسته دعایش مي کني

فاطمه جعفرزاده

امیر حس��ین فردی نامي آش��نا براي نوجوانان ایران عزیز اس��ت. او بیش از س��ی سال 
مدیرمسئول مجلة خوب و دوست داشتنی کیهان بچه ها بود. مجله ای که  بیشتر کودکان 
و نوجوانان سرزمین ما با آن آشنایند. حتی بزرگ ترها نیز خاطرات بسیار شیرینی از این 
مجله دارند. امیرحسین فردی دلش عاشقانه برای بچه ها و آینده نوجوانان  ایران می تپید.

مدتي زنده یاد امیرحسین فردی عضو شورای برنامه ریزی مجلة رشد نوجوان بود که این 
افتخار بزرگی برای مجلة ما محسوب می شد. در کارش منظم بود، همیشه سر وقت در 
جلس��ات حاضر می شد. هرگز لبخند از روی لبانش محو نمی شد. آرام و مهربان بود. به 
بچه های روستا عشق می ورزید. به فکر نوجوانان دورافتاده ترین جاهاي کشور بود؛ به فکر 
نوجوانان خوزستان، آذربایجان، خراسان و سیستان و بلوچستان و جای جای کشورمان بود.

تأکید زیادی داشت تا مبادا بچه های شهرستان کمتر به چشم بیایند. تالش فراوانی براي 
افزایش کیفیت مطالب مجله مي کرد. اعتقاد داش��ت نوجوانان کشور ما بهترینند و الیق 
بهترین داستان ها، مطالب علمی و سرگرمی ها هستند. به ما توصیه می کرد نباید از دنیا 

عقب افتاد.
آقای فردی پدر داستان انقالب و بچه های مسجد هم بود. از او رمان ها و داستان های بسیار 

زیبایی به یادگار مانده است. به راستی که او خود را وقف کودکان و نوجوانان کرده بود.
پنجم اردیبهشت امسال، روز غم انگیزی برای همة ما بود. قلب مهرباِن آن یار مهربان پس 

از سال ها تالش صادقانه و خستگی ناپذیر به یک باره از کار افتاد  و ما را بهت زده کرد.
دوستان ما در مجلة رشد نوجوان صمیمانه ترین تسلیت خود را به خانواده و همکارانشان 

در مجلة کیهان بچه ها عرض می کنند. 
بی شک هیچ گاه، یاد زنده یاد امیرحسین فردی از حافظة ادبیات کشور 

ما محو نخواهد شد. روحش شاد.
                                                                                    

علی اصغر جعفريان 
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 اسم من »خبرنگار کوله پشتي « است. 
اصالً هم اسم خنده داري نیست. خبرنگار 
کوله پشتي کسي اس��ت که راه مي افتد 
این طرف و آن طرف و بعد که به همه 
جا سرک کشید، مي آید و به همه خبر 
مي دهد چه جاهاي جالب��ي وجود دارد 
ی��ا چه اتفاقات هیجان انگی��زي در حال 
رخ دادن است. بعد همه تعجب مي کنند 
که چه نشسته اند پشت میزشان و از دنیا 
خبر ندارند. یک خبرنگار کوله پشتي توي 
کوله اش خیلي چیزها دارد؛ خودکار،کاغذ، 
دوربی��ن، ضبط ص��وت... البته من توي 
کوله ام شکالت و لواش��ک هم دارم به 

نظرم از واجبات هر کوله پشتي اي است.
امروز یک جمعة معمولي نبود. داش��تم 
همی��ن طور توي خیابان مي رفتم و هیچ 
اتفاقي نمي افتاد. بعد س��ر در دانش��گاه 
صنعتي ش��ریف را دیدم و ی��ادم افتاد 
که واي!! درسسسسس��س.. داشتم. تند 
تند رد مي ش��دم که یکه��و دیدم یک 
عالم نوج��وان که عین خودم س��یزده، 
چهارده ساله بودند وسط حیاط دانشگاه 
ایستاده اند و هي لبخند مي زنند. با خودم 

مي گفتم ااااااااااوف... یک عالم بچه پرفسور 
که یکي شان آمد و دستم را کشید و من 
را برد توي دانش��گاه. معلوم اس��ت که 
اولش نمي خواستم دنبالش بروم و معلوم 
است که بعد با دیدن کالس هاي واقعي 
یک دانش��گاه چقدر هیجان زده ش��دم، 
اما خب فک��ر کرده اید چه اتفاقي باعث 
ش��د من آنجا بمانم؟ دیدن هم س��ن و 
مغزدار؟  دانشجوهاي  سال هایم؟دیدن 
دیدن بوف��ة هیجان انگیز دانش��گاه که 
ساندویچ هاي ممنوعه داشت؟ نه... من 
ناخودآگاه پرت ش��ده بودم وس��ط یک 
مسابقه. یک سمت یک عالم کودک و 
نوجوان و مادر و  پدر ایستاده بودند و آن 
وسط یک عالم ربات داشتند مي دویدند، 
یکي شان فوتبال بازي مي کرد. چندتایشان 
مي جنگیدند. دیدم یک س��ري آدم هم 

گریه مي کنند نگو باخته اند.
 ببخشيد اينجا چه خبر است؟

 مسابقة  نادکاپه.
 چي؟

 یعني مسابقات آموزش��ي نوآوري و 
ابتکارات دانش آموزان

 آهان. آن وقت به درس كه ربط ندارد؟
 نه، مثالً خود من در کالس هاي فوق 
برنامة ربات شرکت کردم؛ چون خوشم 
مي آمد. بعد ش��روع کردم به س��اختن 
ربات و بعد پذیرفته شدم که بیایم تهران.

 مگر از كجا آمده اي؟
 تبریز

 آن وقت شب كجا بودي؟
 هتل.

 يعني همة هزينه هايت را داده اند؟
 بله

 اسمت چيست؟

آلما توكل

گزارش
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 سحر جعفري 10
 این جایي که از آن حرف مي زنم یک 
س��الن کوچک نبودها.خیلي بزرگ بود. 
یک عالم از آن آقاهاي کت ش��لواري و 
جدي هم که مراقبند کس��ي وارد سالن 
مسابقات نشود، آنجا بودند. داورها هم 
جدي بودند، هیچ کس هم حق نداشت 
ب��ه آنها نزدیک ش��ود. واقعاً جدي بود، 
خیلي جدي... هیچ کس ماها را به شوخي 

نگرفته بود.
حسین رحیمي هم از ش��یراز آمده بود 
و کلي با من ح��رف زد که از بچگي به 

ساختن ربات عالقه داشته و حاال با ربات 
فوتبالیستش آمده است و تصمیم دارد 
بعداً ربات جنگج��و و ربات اورانیوم هم 
بس��ازد. بعد هم گفت خیلي خوشحال 
اس��ت که یکي از دانش��گاه هاي بزرگ 
ایران او را  دعوت کرده اس��ت و من در 
همان لحظه فهمیدم که چقدر حسودي ام 
مي شود. پس کوله ام را برداشتم و راهم 
را کشیدم که بروم. اما باز دیدم عده اي 
ایستاده اند دم یک سالن دیگر. واکنش 
یک خبرنگار کوله پشتي چیست؟»آنجا 
چه خبر اس��ت؟« یک عالم پوستر زده 
بودند دربارة »هوش ه��اي چندگانه« و 
اینک��ه چقدر خوب اس��ت که همه اش 



درس نخوانیم و با کارهاي خالقه مفاهیم 
ب��زرگ را درک کنیم. ب��اور نمي کنید 
که یک عده مس��ابقة س��اختن صابون 
مي دادند. یک عده یاد مي گرفتند چطور 
گروه خوني را تشخیص بدهند. آن وسط 
هم یک سري بچه هاي دبستاني بودند 

که همستر به دست راه مي رفتند.
 اينجا چه خبر است؟

 ما داریم با ب��ازي، اصل هاي فیزیک، 
نجوم، شیمي و زیست را یاد مي گیریم. 
یا ویژگي هاي نشناخته اي از  خودمان را 

مي شناسیم.
 آهان.آن وق��ت انتخ��اب ش��ده ايد كه 

بياييد؟
 بل��ه. ب��ه خاطر مس��ابقه هایي که در 

مدرسه داده ایم.
 واي يعني درس خوانده ايد؟

 ن��ه، مثالً آنج��ا را ببینی��د. آنجا که 
بچه ها دارند با مهره ها برج با گل س��ازه 
مي سازند، همة اینها خالقیت هاي ماست، 
بعد توي س��اخت آن برج ها چیزهایي 

دربارة درس هایمان یاد مي گیریم.
 بعد من یادم مي رود که خودم را به آن 
دختر معرفي کنم. او هم یادش مي رود 
و من توي ش��لوغي ها گمش مي کنم....
مي روم سراغ بازي ها. یک آقایي ایستاده 
و کلي اسباب بازي فکري چیده است و به 
همه یاد مي دهد که بازي کنند. آن طرف 
هم تلسکوپ گذاشته اند، یک تلسکوپ 
واقعي. تازه ساختن ساعت آفتابي را هم 

یاد مي دهند.
 ببخشيد اين مسابقه ها هم برنده دارند؟

 بله.
 اولين بار اس��ت كه چنين مس��ابقه اي 

هست؟
 نه. امس��ال چهاردهمین دوره اس��ت. 
دو روز از صبح تا ش��ب بچه ها مي آیند 
اینجا. هم��ه کارت دارند و مهمان هاي 
شهرستاني هم که در هتل مستقر هستند. 

راستي شما خبرنگار کوله پشتي هستید؟
 بله.

 بفرمایید ناهار!

 گفتم ک��ه، امروز اص��الً روز معمولي 
نب��ود. چهارده بار اس��ت چنی��ن جایي 
هس��ت و ما همه اش غاف��ل بوده ایم. به 
من چلوکباب دادند و حتي گفتند خیلي 
خوشحالند که یک خبرنگار کوله پشتي را 
مي بینند. بعد هم گفتند من هم مي توانم 
توي مسابقاتشان در سال آینده شرکت 
کنم. من هم س��ر تکان دادم حتماً و تند 
www.:تند نشاني وبگاهش��ان را نوشتم

nadcup.ir
گفتم که خبرنگارهاي کوله پشتي همیشه 
از جاهایي خبر مي دهند که کسي از آنها 
خبر ندارد؟ گفتم، اما شماها فکر کردید 

باهاتان شوخي دارم.

 هوش هاي چندگانه: همة انسان ها هوش هاي 
مختلف��ي دارن��د، اين هوش ه��ا عبارت اند: از 
هوش زبان��ی، كالمی، منطقی، رياضي ،بصري 
ديداري، احساسي هيجاني، برون فردي و... در 
مسابقه هاي نادكاپ هر بازي سعي مي كند اين 
هوش ها را كشف كند و راه هاي به كار بردن 

آنها را به طور غيرمستقيم به ما بياموزد.
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سيدامير سادات موسوی

نگاهی به خودت بينداز. قدت تقريباً يك ميليارد 
برابر قط��ر اتم هي��دروژن و يك ميلي��اردم قطر 
خورشيد است. تو در ميانه ايستاده ای. يك پايت 
در جهان بسيار بزرگ است و يك پايت در جهان 
بس��يار كوچك. ما به ه��ر دوی آنها ني��از داريم. 
همان ط��ور كه نور خورش��يد منبع ان��رژی روزانة 
ماس��ت، ويژگی های تمام مواد اطرافمان در ابعاد 
كوچك آنها مش��خص می ش��ود. پس حواست به 

دنيای ريزه ميزة اتم ها و مولكول ها باشد.

 برای سادگی، 
مقياس های كوچك 
را با توان های منفی 
ده نمايش می دهيم. 

به اين شيوة 
عددنويسی، نماد 
علمی می گويند.

 فناوری نانو
ب��رای اینکه موادی با ویژگی های م��ورد نیازمان تولید کنیم، 
راه های زی��ادی وجود دارد. یکی از روش های بس��یار جالب 
برای این کار، طراحی و تغییر ش��کل مواد، در ابعاد نانومتری 
آنهاس��ت. معموالً در این روش ب��ا اندازه هایی در حدود 1 تا 
100 نانومتر سر و کار داریم و به خاطر همین به آن »فناوری 

نانو« می گوییم.

 »اين نانوگل ها در 
ابعاد نانومتری از اكسيد 

روی ساخته شده اند«

کنترل ویژگی های مواد در ابعاد نانومتری اتفاق مهمی است. 
امروزه نانوداروهایی ساخته می شوند که می توانند به سهولت 
درون بدن جابه جا ش��وند و وقتی به سلول سرطانی رسیدند، 
آن را نابود کنند. یک ویژگی دیگر نانوداروها این اس��ت که 
می توانند از طریق پوس��ت یا حتی چشم، وارد بدن شوند و از 

تأثیرات مخرب آنزیم های معده در امان بمانند.
فکر کن آب آش��امیدنی ی��ک منطقه حاوی مق��دار زیادی 
آرسنیک1 باشد. این ماده  سمی می تواند باعث بیماری سرطان 
پوست ش��ود. امروزه فناوری نانو ما را قادر کرده  است که با 
دقت 99چنین آبی را تصفیه کنیم. روش کار هم خیلی جالب 
اس��ت. نانوذرات مغناطیسی اکس��یدآهن به گونه ای طراحی 
شده اند که به آرسنیک های موجود در آب متصل می شوند. با 

فناوری نانو به چه درد می خورد؟

 )1nm( نانومتر 
یک میلی متر کوچک ترین طولی ا ست که خط کش ها نشان 
می دهند. حاال فکر کن یک میلی متر را به هزار قس��مت 
تقسیم کنیم. به هر کدام از این قسمت ها، یک میکرومتر 
می گویند. اگر میکرومتر را هم هزارقسمت کنیم، به یک 
نانومتر می رسیم. برای اینکه بهترمتوجه شوی، این مقیاس 
را به خاطر بس��پار: نسبت اندازة یک توپ تنیس به یک 

نانومتر، مثل نسبت زمین به همین توپ است!
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ایجاد یک میدان مغناطیسی در نهایت می توان تمام این ذرات 
را جدا و آب را تصفیه کرد.

در فناوری نانو می توان موادی تولید کرد که مقاومت زیادي 
داشته  باشند. این مسائل باعث انقالبی در بسیاری از عرصه ها 
شده  است. یک نمونة جالب لباس هایی است که با تکنولوژی 
نانو تهیه می شوند و هرگز خیس یا کثیف نمی شوند. اگر این 
لباس ها چروک ش��وند، نیازی به اتو کشیدن ندارند و فقط با 
ی��ک بار تکان دادن به حالت عادی  بر می گردند. بعضی فکر 
می کنند این لباس ها خیلی کوچک یا نازک هستند، در حالی 
که این طور نیس��ت. ظاهر این لباس ه��ا هیچ فرق خاصی با 
لباس های عادی ندارد. نانوتکنولوژی فقط ذرات س��ازنده  این 

مواد را تغییر داده  است.

 ايران و فناوری نانو
تقريباً ده س��الی می شود كه فعاليت در زمينة نانو در ايران 
جدی گرفته ش��ده  اس��ت. يك��ی از راه هايی ك��ه می توان 
جايگاه كش��ورها را در اين زمينه س��نجيد، تعداد مقاالت 
علمی معتبردر زمينه  نانو و دستاوردهای آن است. ده سال 
پيش، كش��ور ما در دنيا رتبه  پنجاهم را داشت. با پيشرفتی 
فراوان، پنج س��ال پيش به رتبه  بيستم و از ابتدای امسال به 

رتبه هيجدهم در دنيا رسيده ايم. 

كالس اينترنتی
اگر دوست داری چيزهای بيشتری درباره  نانو بدانی، كافی 

است همين االن به اين نشانی اينترنتی بروی:
/http://edu.nano.ir

باشگاه نانو
اگر دوس��ت داری به باشگاه نانو بپيوندی، سری به نشانی 

اينترنتی زير بزن:
/http://www.nanoclub.ir

يكی از امكانات جالب باشگاه نانو، تاالر گفتمان آن است. 
دانش آموزان و دانشجويان در اين تاالر دربارة  نانو صحبت 
می كنند و به س��ؤاالت هم پاس��خ می دهند. در ضمن چند 
سالی  است كه المپياد نانو برای دانش آموزان دبيرستانی 
برگزار می ش��ود. اطالعات بيش��تر دربارة  آن در س��ايت 
اينترنتی باشگاه نانو موجود است. تو هم می توانی از همين 

امروز خودت را برای المپياد نانو آماده كنی. 

پي نوشت
1. عنصري شبه فلز كه سمي است. به رنگ هاي زرد، سياه و خاكستري يافت 
مي شود. به اكسيد آن مرگ موش و سولفيد آن زرنيخ مي گويند از تركيبات 

آرسنيك به عنوان آفت كش استفاده مي كنند.
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ماموريت عجيبقهرمانان
باید برویم اتاق فرمانده

جلسه فوری داریم.

همان طور که می دونید تا 
رسیدن کامل تمام تجهیزات 
چیزی نمونده و همین امروز 
و فرداست که فرمان حمله 

صادر بشه... .

قرارگاه عراقی ها-پايگاه موشكی

این غیر 
ممکنه .

توجه...توجه...
هواپیمای ایرانی!!!!

تفاوت این موشک نسبت به 
موشک های دیگه اینه که هفت برابر 
پرقدرت تره. فقط یک ایراد بزرگ 

داره... و اون اینه که برد کوتاهی داره 
که با استقرار این پایگاه در این جا، این 

مشکل کوچک رفع می شه!

اونجاست...
بزنش!!

دقیقا از زمانی که کل پایگاه از این 
منطقه به این جا انتقال داده شد ما به 
راحتی می تونیم عالوه بر تهران تعداد 
زیادی از شهرهای مهم ایران رو هدف 

قرار بدیم!!!

نادر فاضلی
اين داستان براساس زندگي شهيد بزرگوار سرلشگر 

خلبان مصطفي اردستاني نوشته شده است.
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خدایا خودت کمکم کن.

خدایا شکرت.

خیلی ممنون
خدانگهدار.

خدانگهدار.

ببخشید دیر کردم یک 
ماموریت فوری بود باید 

انجامش می دادم.

خواهش می کنم 
قهرمان، خاطر جمع 
باش بدون تو ناهار 

نمی خوردیم.
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باباي اکبر جوش��کار بود! البته همه فن حریف بود. بنایي  
و نقاش��ي س��اختمان و صافکاري ماشین هم انجام مي داد. 
اکبر هم ب��ه قول خودش از بچگي این کارها را از پدرش 
یاد گرفته بود. اکبر کپي پدرش بود. هم شکل پدرش بود، 
اما بدون ریش و س��بیل و از نظ��ر جثه، خیلي کوچک تر. 
پدر اکبر مرد تنومندي بود. در و پنجره هاي آهن سنگین 
را با ی��ک یا علي جابه جا مي کرد. مرد ب��ا خدا و مهرباني 
بود. اهالي محل، همه به او احترام مي گذاش��تند. اس��مش 

کاوه بود. مردم به او مي گفتند کاوة آهنگر! از قرار معلوم، 
حداقل نود درصد در و پنجره هاي کوچه ما را او س��اخته 
بود. توي کوچة ما یک سرهنگ قادري هم زندگي مي کرد 
که مردم اس��مش را گذاش��ته بودند سرهنگ زهرمار. از 
بس بدعنق و مغرور بود. تک و تنها توي یک خانه بزرگ 
و دراندشت زندگي مي کرد. سرهنگ دور تا دور ِسر دیوار 
خانه اش را میله هاي نوک تیز نیزه مانند کار گذاشته بود. 
جوري که حتي یک گربه نمي توانست عبور کند چه برسد 

احمد عربلو  



ب��ه آدمیزاد. معلوم نبود زن و بچه داش��ت یا نه. اکبر از 
قول پدرش مي گفت او س��اواکي است. ساواکي  به کساني 
مي گفتند که توي دستگاه امنیتي شاه کار مي کردند. واقعًا 
مثل برج زهرمار مي ماند. نه به کس��ي سالم مي داد و نه 

به کسي محل مي گذاشت.
سرهنگ زهرمار یک کار زشت را همیشه تکرار مي کرد. 
با ش��کم گنده و هیکل بدقواره اش با شلوارک گل منگولي 
راه مي افتاد و مي رفت از س��ر کوچه خرید مي کرد. کسي 

هم جرئت نداشت به او بگوید باالي چشمت ابروست!
یک روز کاوة آهنگر، به خودش دل و جرئتي داد و جلوي 

سرهنگ را گرفت و گفت:
� جناب س��رهنگ، خوبیت ندارد ش��ما با این سن و سال 
و این هیبت جل��وي زن و بچة مردم با این وضعیت توي 

کوچه راه مي افتید... .
سرهنگ نه گذاشت و نه برداشت و با خشم گفت:

»ای��ن حرف کدومه؟ مگه عص��ر حجره؟ من هر جور که 
دلم بخواهد مي گردم! هر کي خوشش نمي آید نگاه نکند!« 
و بعد یک سخنراني مفصل در مورد آزادي در کشورهاي 
غربي کرد که »االن توي کش��ورهاي پیش��رفته مردها با 
همین ش��لوارک توي مراسم و مهموني مي روند آن وقت 
ش��ما جنوب ش��هري ها از طرز لباس پوش��یدن من ایراد 

مي گیرید؟«
کاوة آهنگر هم حرفي نزد و راهش را کشید و رفت.

بحبوحة انقالب بود و س��ر و صداها از گوش��ه و کنار بلند 
ب��ود. روزی نبود که خبر یک تظاهرات بزرگ توی محله 
نپیچد، اما س��رهنگ همچنان با قلدری توی کوچه جوالن 
م��ی داد. گاهی ب��ا لباس های نظامی اش توی ماش��ین بنز 
تر و تمیزش می نشس��ت و می رفت  و بعد از س��اعت ها 
برمی گشت. اغلب غروب ها هم با شلوارک و دمپایی مثل 
جوان های تازه به دوران رس��یده لک و لک کنان می رفت 
برای خرید. انگار با این کارش می خواست یک جوری به 
مردم دهن کجی کند. یک روز بعدازظهر که با دوستانمان 
توی کوچه بودیم، س��رهنگ با همان وضعیت همیشگی از 
خانه بیرون آمد و س��النه سالنه و مغرور به طرف مغازة 

سر کوچه راه افتاد.
حرصمان درآمد. باید فکری می کردیم. احمد که بزرگ تر 
از م��ا ب��ود اخم هایش را در هم کش��ید و در حالی که به 
س��رهنگ اشاره می کرد، گفت: »مردیکة بی ادب. مثل گاو 
می ماند! شیطان می گوید هر چی از دهنم در می آید بهش 

بگویم ها!«
اکبر گفت: »اما شیطان یک فکر خوب توی کلة من انداخت!«

� چه فکری؟

اکبر پشت گوشش را خاراند و گفت: »باید کاری کنم که دیگر 
نتواند برود داخل خانه ا ش و مجبور ش��ود با همان شلوار کش 

توی کوچه و خیابان بماند و حسابی آبرویش برود.«
به همهمه افتادی��م. اکبر هیچ وقت حرفی نمی زد که یک 
فکر درست و حسابی پش��تش نباشد. همه منتظر ماندیم 

که او لب وا کندو بگوید چه کار کنیم... .
اکب��ر گفت: »هیچی! فقط بای��د کاری کنیم که وقتی او با 
این س��ر و وضع از خانه اش بی��رون رفت، دیگر نتواند به 

خانه اش برگردد!«
� یعنی چه؟ او را بکشیم؟!

� نه بابا! این حرف ها کدومه! منظورم این اس��ت که دیگر 
نتواند در خانه اش را باز کند و به داخل خانه برود!

یکی ب��ا طعنه گفت: »ای بابا! خ��ودت تنهایی این فکر را 
ک��ردی؟! یعنی چه کار کنیم؟ او کلی��د دارد و راحت در 
خانه اش را ب��از مي کند و مي رود داخل. مي گویي قفل در 
خانه اش را عوض کنیم؟ این کار، کار ما نیس��ت. قفل ساز 
می خواه��د. تازه، حس��ابی هم وقت گیر اس��ت. القل یک 
ساعت وقت می برد و توی این فاصله این یارو بر می گردد 
و آن وق��ت کارمان با کرام الکاتبی��ن خواهد بود. ما را به 

جرم دزدی می اندازد زندان!«
اکب��ر گفت: »او ... وه! تا کجا رفتید. الزم نیس��ت قفل در 
را عوض کنیم. کاری که من می گویم، پنج دقیقه بیش��تر 

وقت نمی برد.«
 و بعد با دقت و حوصله توضیح داد که:

�من جوش��کاری بلدم! می توانم وقتی که س��رهنگ برای 
خرید رفت فوراً دستگاه جوش پدرم را بیاورم و دو تا خال 
جوش درست و حسابی به پایین و باالی در بزنم. آن وقت 

هر کار کند در باز نمی شود!
فکر ساده و به ظاهر عملی بود.

چند بار کش��یک دادیم و رفت و آمدهای سرهنگ را زیر 
نظ��ر گرفتیم. زمان گرفتیم و کلی جمع و تفریق کردیم تا 
میانگین رفت و آمدهایش دستمان آمد. بعد سر فرصت 
با پیش بین��ی تمام جوانب و گم��اردن چندین نگهبان در 
مس��یر رفت و برگش��ت س��رهنگ به بقالی کار را شروع 

کردیم.
سرهنگ با شلوارک از در خانه اش بیرون آمد و به طرف 
بقالی رفت. با هزار زحمت و هن و هن، دستگاه جوش پدر 
اکبر را که چهار تا چرخ زهوار در رفته داشت، آوردیم و 

به سرعت کارمان را شروع کردیم.
اکبر، بیش��تر از چیزی که فکرش را می کردیم در کارش 
مهارت داش��ت. به س��رعت باال و پایین در ورودی خانة 

سرهنگ را جوش زد.
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از ص��دای بلن��د مرد، چند رهگذر به تماش��ا ایس��تادند. 
س��رهنگ خواس��ت با مرد یکی ب��دو کند، ام��ا انگار که 
پش��یمان شده باشد برگش��ت و به نرده های بلند و نوک 
تیز باالی سر در خانه اش خیره شد. حتمًا در این فکر بود 
که نکند یکی وارد خانه ش��ده، از پشت در مانع باز شدن 

آن می شود.
مردی که س��رهنگ به س��ینه اش کوبیده ب��ود با دیدن 
مردهایی که به تماش��ا ایس��تاده بودند دل و جرئتی پیدا 
کرد و با صدای بلند گفت: »معلوم نیس��ت با این تیپ و 

هیبت کجا بوده که کلید خانه اش را گم کرده!«
چند نفر آرام خندیدند.

مردم که جمع ش��دند ما هم دل را به دریا زدیم و قاطی 
آنها شدیم. 

س��رهنگ خون خونش را می خورد. ناگهان چشم چرخاند 
و نگاهش به اکبر افت��اد. با صدای خش داری  فریاد زد: 
»آه��ای بچه! بیا اینجا ببین��م!« اکبر رنگ از رویش پرید. 
آرام جلو رفت. سرهنگ گفت: »می توانی از دیوار ما بپری 

توی حیاط و در را از آن طرف باز کنی!«
اکبر گفت: »نه خیر جناب سرهنگ! این خانه مثل زندان 

می ماند. مگر می شود از وسط این همه نیزه رد شد!«
یک��ی از میان جمعیت گفت: »جناب س��رهنگ! ش��ما که 
خودت هزار ماشاءاهلل حاضر به یراق هستی. شلوارک هم 

که داری! خودت بپر باالی دیوار.«
س��رهنگ نمی دانست چه کار کند و جواب کدام تکه پرانی 
را بدهد. با ش��لوارک رنگارنگش پشت در ایستاده بود و 

سبیل هایش از شدت خشم می لرزید!
یکی داد زد: »جناب س��رهنگ! با این هیبت آمدی بیرون 

که چی؟«
یک��ی با طعنه جواب داد: »طفل معصوم رفته س��ر کوچه 

پفک بگیرد و برگردد! گناه که نکرده!«
هنوز چند دقیقه نگذشته معرکه ای به پا شد که بیا و ببین. 
صدای س��وت و همهمه بلند شد. سرهنگ مدام به این و 
آن چش��م غره می رفت. اهالی که دل خوش��ی از سرهنگ 

نداشتند هر کدام مزه ای به او می پراندند.
یکی از میان جمعیت فریاد می زد: »بابا اذیتش نکنید طفل 
معصوم را! جناب س��رهنگ برو کلیدس��از را بیاور. شاید 
بتواند کاری کند، اما با این ش��کل و شمایل گمان نمی کنم 

کلیدساز به حرفت گوش کند!«
سرهنگ خشمگین شده بود و با مشت به در می کوبید.

یک دفعه یکی داد زد: 
� گاردی ها .... گاردی ها.... سربازها آمدند.

لحظاتی بعد یک جیپ ارتشی از راه رسید. یک افسر قوی 

همه چیز، همان طور پیش رفت که فکر می کردیم.
لحظاتی بعد، سرهنگ در حالی که دو کیسة بزرگ نایلونی 
در دس��ت داشت و سوت زنان ترانه ای را زیر لب زمزمه 

می کرد از راه رسید.
دل توی دلمان نبود. نمی دانس��تیم چه اتفاق خواهد افتاد. 

قلبمان تاالب تاالب می زد. 
س��رهنگ جلوی در خانه اش، کیس��ه ها را زمین گذاشت. 
دست در جیب ش��لوارکش کرد. کلید در خانه را بیرون 
آورد آن را داخل س��وراخ قفل کرد و چرخاند، اما در باز 
نشد. سرهنگ دست از سوت زدن برداشت. با کنجکاوی 
نگاهی به قفل انداخت و کلید را بست و دوباره آن را باز 
کرد. باز هم در باز نش��د. کلید را از ش��کاف قفل بیرون 
آورد. ب��ا تعجب به آن نگاه کرد و دوب��اره امتحان کرد. 
ب��ا دس��تانش در را هل داد، اما باز نش��د. زیر لب غرید: 
»یعنی چی؟! چرا این چنین ش��د؟! قفل می چرخد، اما در 

باز نمی شود.«
سرهنگ، چشم چرخاند و گویی از کسی کمک بخواهد به 
مرد میان سالی که در حال عبوربود با تحکمی که انگار به 

زیر دستش دستور بدهد گفت: »آهای آقا! بیا!«
م��رد با اک��راه پیش آمد. نگاهی از س��ر تعجب به هیبت 
س��رهنگ انداخت. آن س��بیل با این ش��لوارک رنگارنگ 
اصاًل جور در نمی آمد. مرد جلوتر آمد، سرهنگ در حالی 
ک��ه کلید در را به ط��رف او می گرفت گفت: »این در باز 

نمی شود! تو می دانی چرا؟«
مرد گفت: »بنده که کلیدس��از نیستم. بهتر است بروید و 

کلیدساز بیاورید!«
و بع��د دوب��اره نگاهی به ش��لوارک س��رهنگ انداخت و 
گویی به س��رهنگ حق بدهد که با شلوارک نتواند دنبال 
کلیدس��از برود، کلی��د را گرف��ت و آن را داخل قفل در 
چرخاند و گفت: »جسارت است البته به شما حق می دهم 
که ب��ا این وضعیت نتوانید دنبال کلیدس��از بروید... البته 
قف��ل این در به ظاهر ایرادی ندارد. انگاری کس��ی از آن 
طرف در، آن را فشار می دهد و نمی گذارد در باز شود!«

ناگهان آش��کارا رنگ از روی س��رهنگ پرید، با دست به 
س��ینة مرد زد و با خشم گفت: »بیا برو رد کارت مردک! 
عوض کمک چش��م به ش��لوارک بنده دوخت��ه! به تو چه 
مربوط به دنبال کلیدس��از می توانم بروم یا نه. من با این 

شلوارک تا آن سر دنیا هم می روم!«
مرد از حرکت س��رهنگ جا خورد. خودش را جمع و جور 
ک��رد. کمی عقب رفت. انگار از هیبت ظاهری س��رهنگ 
ترس��یده باشد. فریاد زد: »ای بابا! قاطی کردی؟ به سبیل 

و شلوارکت نمی آید این قدر خشن باشی!«
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هیکل بیرون آمد و فریاد زد:
�متفرق ش��وید... چه خبر ش��ده؟ معرک��ه گرفتید؟ مگر 

نمی دانید تجمع کردن ممنوع است!
پشت سر او سربازها در حالی که سالح به دست داشتند 
از جیپ پیاده شدند و به سمت مردم هجوم بردند. اهالی 
این سو و آن سو پراکنده شدند. سرهنگ با دیدن سربازها 
خوشحال شد. خواست به طرف آنها برود که افسر ارتشی 
فریاد زد: »معرکه گرفتی پیرمرد؟ مثل دلقک ها مردم را 
جم��ع کردی دور خودت که چی؟ این چه س��ر و ش��کل 

مسخره ای است که برای خودت درست کرده ای؟!«
س��رهنگ از ای��ن ح��رف جا خ��ورد. از ش��دت ناراحتی 

لب هایش آشکارا می لرزید. فریاد زد:
�  آهای افس��ر جوان! حواست باشد که با چه کسی داری 

صحبت می کنی! من سرهنگ قادری هستم!
افس��ر لبخند تلخی زد و به مس��خره گفت: »از لباس هایی 
که پوش��یده ای معلوم است که خیلی هم سرهنگ قادری 
هستی! سرهنگ با شلوارک ندیده بودیم که دیدم. اگر تو 

سرهنگ هستی من هم شوهر عمه رستم هستم!«
س��ربازها آرام زی��ر ل��ب خندیدند. مردم ه��م به خنده 
افتادند. سرهنگ قدمی به جلو گذاشت و فریاد زد: »مگر 
من مسخره تو هستم که این طور حرف می زنی؟ گفتم من 

سرهنگ قادری هستم و اینجا هم خانه من است!«
افس��ر جلو آمد با دقت نگاهی به س��ر تا پای س��رهنگ 
انداخت و بعد زل زد توی چش��مان او و گفت: »ببخشید 
جناب سرهنگ که جسارت کردیم. من متوجه لباس های 
سرهنگی شما نش��دم. مخصوصًا این شلوارک مسخره که 

گمان می کنم از ارتش آمریکا برایت سفارش داده اند!«
بعد مثل اینکه دست کودکی را بگیرد، دست سرهنگ را 
گرفت و او را به س��مت در خانه اش کشید و گفت: »حاال 

بفرمایید بروید خانه تان تا آن روی سگم باال نیامده!«
سرهنگ با خشم دستش را از دستان افسر خالص کرد و 
بی اینکه یادش باش��د در خانه اش قباًل باز نمی شد دوباره 
کلید به داخل قفل در انداخت و آن را چرخاند و زیر لب 
غرید: »در تمام عمرم افس��ری ب��ه این بی ادبی ندیده ام... 
کاری می کن��م ک��ه از این ب��ه بعد یاد بگی��ری چگونه با 

مافوقت حرف بزنی.«
افس��ر عصبانی ش��د. جلو آمد و یک پ��س گردنی محکم 
به س��رهنگ زد و با خش��م گفت: »بی ادب تو هستی که با 
داشتن دو برابر س��ن کالغ با این شلوارک مسخره آمدی 
بیرون و معرکه گرفتی و مردم را توی این وضعیت بحرانی 
مملک��ت دور خودت جمع ک��رده ای و کلید ب��ه در خانه 
م��ردم می اندازی... مردک دیوانه. عقل از س��رت پریده؟ 

االن شخصاً تو را می برم و تحویل دیوانه خانه می دهم. آنجا 
آن قدر سرهنگ سرهنگ کن که جانت در بیاید!« سرهنگ 
خواست حرفی بزند که با اشاره افسر، سربازهایش آمدند 

و سرهنگ را کشان کشان سوار جیپ کردند.
افس��ر به طرف اهالی برگش��ت و فریاد زد: »معرکه تمام 
ش��د. اگر برگردم و یک نفر از شما را اینجا ببینم می دانم 

چه کار کنم!«
و بعد ماش��ین جیپ زوزه کشان در حالی که هنوز صدای 

داد و فریاد سرهنگ بلند بود گاز داد و رفت... . 
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امين  حسينی

 ُكتَب َعليكُم الِقتاُل َو هَو ُكرٌه لَُكم و عسي 
اَن تَكَرُهوا َش��يئا َو ُهَو خيٌر لَكُم و َعسي اَن 

لُكم َو اهللُ يعلَُم  َو انتُم  تُِحبُوا َش��يئا َو هو ش��رُّ
التََعلموَُن.

»جهاد اگر چه برايتان ناخوشايند است بر شما واجب شده 
و بسا چيزي كه آن را دوست نمي داريد اما خير شما در آن 
است و بسا چيزي كه دوست داريد اما براي شما شر است 

و خدا مي داند و شما نمي دانيد.« [بقره: 216]
خداوند بزرگ در این آیه به صراحت مي فرماید که انس��ان 
نباید همیشه به درستي درک خود از خوب و بد دنیا مطمئن 
باشد؛ زیرا علم آدمي محدود و ناچیز است. انسان ها همان گونه 
که از تمامي اسرار آفرینش با خبر نیستند و به فرض گاه چیز 
پرفایده اي را س��ال ها بي فایده تصور مي کرده اند و پس از گذر 
زمان؛ یعني با پیشرفت علم به فایده هاي آن چیز پي مي برند؛  
در احکام و فرامین الهي نیز بسیاري از مصالح و مفاسد احکام 
را نمي شناسند؛ بنابراین، نباید در برابر دستورات خداوند روي 
درهم بکشند و آنها را غیر منطقي تصور کنند، بلکه باید بدانند 
همة احکام بر س��ود و نفع آنهاس��ت. اگر چه هنوز به فلسفة 

یکایک آنها پي نبرده باشند. 
انس��ان در برابر حوادثي که ناخواس��ته و بي اختیار در زندگي 
رخ مي دهد؛ مثل مرگ و مصیبت نزدیکان یا روش��ن نبودن 
آینده باید صبور باش��د و انتظار بکشد و تسلیم حوادث شود. 

چرا که اینها همه ناشي از عدم آگاهي 
به حقیقت اس��ت و تأیید این اس��ت: 
»خداوند مي داند و شما نمي دانید.« به این شکل 
آیه درک انس��ان را از محیط محدود فراتر مي برد به 

نامحدود؛ یعني به علم بي پایان الهي پیوند مي زند.
آري، انس��ان نباید فقط با توجه به ظاهر حوادث به قضاوت  
خیر و ش��ر آنها بنشیند. چندي قبل در داستاني خواندم که: 
س��ال ها پیش خیر و ش��ر براي شنا به دریا رفتند. شر بعد از 
مدت کوتاهي بي سر و صدا از آب بیرون آمد و لباس هاي خیر 
را پوشید و رفت. خیر نیز براي اینکه برهنه نماند، مجبور شد 
لباس هاي ش��ر را بپوش��د. از آن به بعد اغلب آدم ها خیر و 
شر را با هم اش��تباه مي گیرند. گاهي در زندگي ما هم اتفاقي 
مي افتد که اول خیال مي کنیم بدترین اتفاق ممکن است. ناامید 
و غمگین، اسمش را مي گذاریم بدبختي. اما دیري نمي گذرد 
ک��ه مي فهمیم این حادثه نه تنها به زی��ان ما نبوده که دقیقًا 
به سود ما بوده است. بله خیرها گاهي شبیه شرها مي شوند و 
شرها گاهي به شکل خیرها؛ یعني اتفاق ها هم مثل آدم ها ظاهر 
و باطني دارند نمي ش��ود آنها از روي ظاهرشان قضاوت کرد. 
باید حوصله کرد و شناختشان. در برابر دستورات خداوند نیز 
باید تسلیم بود و تنها به سختي ها و تلخي هاي ظاهري احکام 

الهي نگاه نکرد.
منبع:با استفاده از تفسير نمونه ج2، ص 107
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حوضچه ها مدفون می کند و در طول زمستان بی حرکت باقی 
می ماند )خواب زمستاني(. در بهار با گرم ترشدن هوا قورباغه 
دوباره فعال می شود. در تابستان هنگامی که هوا خیلی گرم 
و الی خنک مدفون  را در گل  دوباره خود  قورباغه  است 

مي کند. 
موش خرمای کوهی یکی دیگر از جانورانی است که خواب 
زمستانی دارد. در این دوران ضربان قلب او از 140 بار به دو 
یا سه بار در دقیقه کاهش می یابد. دفعات تنفس از 25 بار 
در دقیقه به یک یا دو بار و درجه حرارت بدن از 38 درجه 
به 10 درجة سانتی گراد می رسد. معموالً این جانور در اواسط 
فروردین و اوایل اردیبهشت در حالی که بسیار الغر و ضعیف 

شده از خواب زمستانی بیدار می شود. 
خرس های خاکستری برای دوره های طوالنی تا هفت ماه در 
حالت خواب پیوسته به سر می برند. آنها در این حالت دمای 
بدن خود را بین 32 تا 35 درجة سانتي گراد حفظ می کنند و از 
چربی  ذخیره شده در بدنشان برای تامین آب از دست رفته 

و  انرژی مورد نیازشان استفاده  می کنند.
جانوران دیگري هم هستند که خواب زمستاني دارند؛ مانند: 
خفاش ها ، مرغ مگس خوار )کوچک ترین پرندة دنیا (، موش 
کیسه دار، همسترها، حشره خوارانی مثل خارپشت ها و برخی 

پرندگان موش خوار و حتي ماهي ها.

به  هواي سرد  در  بدن  درجه حرارت  نگهداري  و  حفظ 
راه هاي كاهش مصرف  از  دارد. يكي  نياز  زيادي  انرژي 
انرژي در حيوانات تحرك كمتر است )خواب زمستانه و 
خواب تابستانه( حيوانات در اين خواب هاي طوالني مدت، 
برخي از سلول هاي مغزي خود را از دست مي دهند و دوباره 

در زمان بيدار شدن آنها را به دست مي آورند. 
جانوران از نظر تنظيم دمای بدن خود دو دسته اند:

 خونسرد ها
 دمای بدن جانوران خونسرد ثابت نیست و به دمای محیط 
وابسته است. یعنی اگر دمای محیط بیشتر شود دمای بدن 
این جانوران نیز افزایش پیدا می کند و برعکس. تحمل دما در 
این جانوران بین 4 � 35 درجه است که اگر دماي محیط در 
زمستان از این دما کمتر شود جانور به خواب زمستانی مي رود 
و در تابستان اگر دما باالتر برود، خواب تابستانی اتفاق می افتد.

خونگرم ها
 دمای بدن این جانوران ثابت بوده، تحت تاثیر محیط قرار 
نمی گیرد. از این گروه جانوراني نیز هستند که در مکان هاي 
بسیار سرد زندگي مي کنند و به خواب زمستانی می روند؛ مانند 
خرس قطبي. برخی نیز در محل هایي ساکن هستند که تابستان 
گرم و خشک دارند و غذا و آب به سختي پیدا می شود، این 
جانوران به خواب تابستانی می روند. در هر دو حالت این کار 
برای صرفه جویی در مصرف آب و غذا صورت می گیرد تا 

بتوانند با کاهش مصرف انرژی طول مدت سرما و گرما 
را سپری کنند.

یکی از این جانوران قورباغه است. جانوری خونسرد که 
در زمستان درجه حرارت بدنش آن قدر پایین می آید 

که از حرکت می افتد. او خود را در گل و الی قعر 

مليكا  قليچ پور
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صدای بغ بغوی کبوترها می آمد. روی ایوان ایس��تادم. کمی 
تماشایش��ان کردم. بعد رفتم توی حیاط، ظرف هایشان را پر 
از آب کردم و کمی دانه برایش��ان ریختم. کبوترها تند و تند 
ش��روع به خوردن کردند. کنار النه ش��ان نشستم. دوباره به 
آنها چش��م دوختم. چقدر زیبا و دوست داشتنی بودند. انگار 
فرشته های کوچک خدا بودند. احساس خوبی داشتم. در همین 
موق��ع دختر کوچکم در حیاط را باز کرد. گویا از چیزی فرار 
می کرد. باعجله دوید وس��ط حیاط، از جا بلند ش��دم تا بروم 
بپرسم چه شده که سر و کلّة مرد همسایه دم دِر حیاط پیدا 
شد. من و مرد همسایه چند وقت بود که سِر موضوعی با هم 
اختالف داش��تیم. او دس��ت بچه اش را گرفته بود. بچه  گریه 
می کرد و یک طرف صورتش هم ِگلی بود. تا چشمش به من 

افتاد شروع کرد به داد و فریاد زدن.
گفتم: »آقا چه شده! چرا داد و فریاد راه انداختی؟«

� از من می پرسی چه شده؟ ببین آن بچة بی تربیتت چه بالیی 
بر سِر دخترم آورده.

� آقا بچه اند دیگر. گاهی با هم خوبند، بازی می کنند. گاهی هم 
دعوایشان می شود. ما بزرگ ترها که نباید...

آن قدر عصبانی بود که اجازه حرف زدن بیشتر را به من نداد. 
صدایش را بلندتر کرد و حرف هایي بد و زش��ت به من زد. 
من از این حرف ها خیلی ناراحت ش��دم. کبوترها هم ش��لوغ 
مي کردند و هی دور و برم می گشتند. چوبی را که کنار در بود، 
برداشتم تا به او حمله کنم، اما جلوی خودم را گرفتم. در را با 
عصبانیت محکم بستم و چوب را با خشم و با قدرت تمام به 
طرف کبوترها پرت کردم. اصالً نفهمیدم چه کار می کنم. یک 
دفعه دیدم دو تا از کبوترهایم روی زمین افتاده اند. جلو رفتم، 
هر دو ُمرده بودند. یکي هم زخمی شده بود و خودش را روی 
زمین می کشید. خیلی ُغصه ام گرفت. همسرم از الی دِر اتاق 
سرش را بیرون آورده بود و با نگرانی نگاهم می کرد. همه چیز 

را فهمیده بود.
دِر حیاط خانه به صدا در آمد. فکر کردم دوباره همان همسایه 
اس��ت. با خشم زیاد به طرف در رفتم. این بار تصمیم داشتم 
محکم جلوی او بایس��تم. اما وقتی در را باز کردم، امام محمد 
باقر)ع( و یکی از دوستانش را پُشت در دیدم. آنها سالم کردند 
و توی حیاط آمدند. امام با دیدن کبوترهای مرده ایستاد و با 

تعجب به آنها نگاه کرد.
گفتم: »آقا من تقصیری ندارم. این همسایه  بدزبان باعث شد تا 

خشم و ناراحتی خود را سر این زبان بسته ها خالی کنم.«
ام��ام جلو رف��ت. کبوتر زخمی را در دس��تش گرفت. خیلی 
ناراحت شد. هرگز او را این قدر ناراحت ندیده بودم. روی پلّه  
ایوان نشس��ت. با دلسوزی و مهربانی پرهای کبوتر را نوازش 
کرد. بعد به پای زخمی و شکسته اش دست کشید. طوری با 
دلسوزی و ناراحتی به پای شکستة کبوتر نگاه می کرد که انگار 

بچة آدم اس��ت. بعد با کمک دوستش با پارچه ای جای زخم 
کبوتر را آرام و با دقت بست.

آن وقت به من نگاه تندی کرد و گفت:  »ای ابوحمزه برای هر 
یک از کبوترهایی که ُکشته ای یک دینار صدقه بده!«

کسی که همراه امام بود پرسید: »برای ُکشتن هر حیوانی باید 
صدقه داد؟«

امام با ناراحتی پاسخ داد: »آخر او اینها را از روی خشم ُکشته 
اس��ت. هر حیوانی را که از روی خش��م بُُکش��ند باید صدقه 

بدهند.«
از ناراحتی زیاد گوشة حیاط نشستم. سرم داغ شده بود و انگار 
سوت می کشید. سرم را میان دست هایم گرفتم. نمی دانستم 
چ��ه کار کنم. با خودم گفت��م: »وای! دیدی آبرویم پیش امام 
رفت. او همیش��ه به ما درس اخالق می دهد که با همسایه ها 
و مردم خوش رفتاری کنیم، به حیوانات احترام بگذاریم. خشم 
خود را موقع ناراحتی و عصبانیت کنترل کنیم. آه، حتماً حاال 

فکر می کند من چه آدم بدی هستم.«
از بس ناراحت بودم، متوجه چیزی نمی شدم. نمی دانم چقدر 

طول کشید، سرم را  که بلند کردم کسی در حیاط نبود. در باز 
بود، امام و دوستش رفته بودند. بلند شدم و توی خانه رفتم. 
دخترم از ترس خودش را گوشه ای پنهان کرده بود. همسرم 
که خیلی نگران حالم بود، پرسید: »چرا آقا و دوستش را تعارف 

نکردی بیایند توی خانه.«
� از بس ناراحت بودم متوجه رفتنشان نشدم.  حتی فرصت 

نشد بپرسم برای چه آمده اند. حتماً کار مهمی داشتند.
فوری لباسم را عوض کردم. همسرم پرسید: »کجا می روی؟«

- می روم پیش آقا امام باقر)ع(، ببینم چه کارم داشت. حتماً از 
دسِت من خیلی ناراحت است.

از خانه بیرون زدم. مرد همسایه را دیدم جلوی خانه اش روی 
سنگی نشسته بود. تا مرا دید آرام از جایش بلند شد. ایستادم، 
با خودم گفتم خوب نیست دو تا همسایه با هم بد باشند. بهتر 

است بروم حالش را بپرسم و از او دلجویی کنم.
به سویش رفتم. او هم چند قدم جلو آمد. دستش را به سویم 
دراز کرد. با هم دست دادیم. گفت: »ببخشید، عصبانی شدم و 

حرف های بد زدم.«
 خندیدم و گفتم: »طوری نیست، بزرگ ترها هم گاهی اشتباه 

می کنند.« 
هم دیگر را بوس��یدیم. خداحافظی کردم و به سوی خانة امام 

راه افتادم.

منابع:
1- امام باقر جلوة امامت در افق دانش، احمد ترابی

2- پيشوای پنجم، مؤسسه در راه حق
3- درونمايی از زندگی امام باقر، مهدی پيشوايی 

4- ستارگان درخشان، محمد جواد نجفی
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خلی�ج ف�ارس

بروجرد
 شهر سبز

بروجرد مانند نگین سبزی در قلب  رشته کوه های زاگرس در غرب 

کش��ور و در استان لرستان می درخشد. قدمتش به چهار هزار سال 

قبل)زمان پیش��دادیان( برمی گردد، اما از دوره ساسانیان تبدیل به 

شهر شد و رونق گرفت. بروگرد)شهری که میوه و بر فراوان دارد(, 

پیروزگرد)شهری که فیروز پادشاه ساسانی ساخت(، باروگرد)شهری 

که دورتا دور آن حصار و برج اس��ت( از نام های این شهر بوده اند. 

در زبان فارس��ی کهن گرد به معنی شهر بوده است و این شهر در 

دهه های اخیر به شهر س��بز و زادگاه فرزانگان لقب گرفت. آب و 

هوایی سرد وکوهس��تانی دارد و کوه گرین مانند نواری از شمال تا 

جنوب شرقی این شهر را در بر گرفته است. قرار گرفتن بروجرد در 

مسیر ارتباطی تهران خوزستان باعث رونق اقتصادی آن شده است.

از صنایع دستی آن می توان به گلیم بافی، گیوه بافی، قلم زنی و از همه 

مهم تر ورشوسازی1  اشاره کردکه شهرت جهانی دارد. بزرگ ترین 

سماور ذغالی دنیا را  هنرمندان این دیار به ارتفاع  چهار متر ساخته اند. 

عبدالحسین زرین کوب)ادیب,تاریخ نگار(، مهرداد اوستا)نویسنده و 

ش��اعر معاصر( وآیت اهلل بروجردی) ازمراجع بزرگ جهان تشیع(  

از نام آوران این شهر هستند. بروجرد جاذبه های  تاریخی و تفریحی 

زیبایی دارد؛ از جمله:

  درياچة فدك
بزرگترین دریاچة مصنوعی غرب کشور 
است و تپه جغا که در کنار این دریاچه  
قرار دارد و از باالی آن می ش��ود تمام 
ش��هر را دید، تپه ای آتشفشانی بوده و 

نمای 360 درجه دارد.

  باغ فدك
 باغي با  سه دریاچة بزرگ که قایقرانی 
در آن برای مس��افران بسیار دل انگیز 
است. پارک پرندگان هم در این باغ با 

78 گونه پرنده وجود دارد.

زهره کریمی
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  امامزاده جعفر)ع(                                                                                                         
 این بزرگ��وار با پنج واس��طه به حضرت 
سجاد)ع( می رسد. ساختمان هرمی شکلی 
دارد ک��ه ارتفاع گنبد آن 25 متر اس��ت. 
طبق��ات گنب��د هرم��ی آن هج��ده طبقه 
اس��ت. معماری این بنا به دوره سلجوقیان 
)717ق( بر می گردد در ورودی آن چوبی 

و منبت کاری دوره صفویه است .

گلدشت
درة بزرگ��ی ک��ه در دامنه زاگ��رس جا گرفته و 
روستاهای آباد زیادی در این دره قرار دارند. پر 
از باغ های س��یب و چشمه سارهاي زیباست و از 

مناطق ییالقی بروجرد به شمار می آید.

1. ورشوس��ازي عبارتست از تهيه و ساخت انواع ظروف از 
جنس ورشو. كه خود ورشو نوعي آلياژ است كه از نيكل و 
روي و مس تش��كيل ش��ده و اولين بار از كشور لهستان به 

ايران آمده و از نام ورشو مركز لهستان گرفته شد.

  مسجد سلطانی
مرب��وط به زمان قاجار اس��ت . طرح 
و نق��ش آن از مس��جد ام��ام تهران 
گرفته شده. 16 حجره دارد که برای 
سکونت طالب در نظر گرفته شده بود 
ایوان های آن با کاشیکاری های زیبای 

دوره قاجاریه تزیین شده است.

  مسجدجامع
قدیمی ترین مس��جد در غرب ایران 
است. که در قرن پنجم هجري  دوره 
سلجوقیان روی آتشکده ای که قبل از 

اسالم وجود داشته بنا شده است.
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خنده های 
زيرخاكی

عليرضا لبش

لطيفه های ُجحا يا جوحی به بيشتر زبان های دنيا ترجمه شده 
اس��ت. جوحی را در ايران به نام مال نصرالدين می شناس��ند. 
بعض��ی اعتقاد دارند جحا و جوحی يك نفر نيس��تند بلكه دو 
نفرند. ُجحا يك آدم پخمه و ساده لوح است اما جوحی حيله گر 
و مكار است و همه حقه ها را بلد است. شايد هم هر دوی اينها 
يك نفر باشند كه در موقعيت های مختلف شخصيت های 
مختلفی از خود نشان می دهد. كسی چه می داند؟!

ماه كهنه و نو
یک نفر از جوحی پرس��ید وقتی ماه نو 
می شود، ماه کهنه را چه کار می کنند؟

گفت: »ای ابله! تا به حال نفهمیدی؟ 
ماه های کهنه را خرد می کنند و از 

آنها ستاره می سازند.«

مهما نی
خسیس��ی جوحی را ب��ه مهمانی 
دعوت ک��رد و گفت: »بیا خانة ما 
نان و نمکی هست با هم می خوریم.« 
جوحی به خیال اینکه خسیس تعارف 
می کن��د و غ��ذای دیگری دارد ب��ا او به 
خان��ه اش رفت. میزبان همان نان و نمکی را که 
گفته بود بر سر سفره آورد. در همین وقت فقیری به در 

خانه آمد و گفت: »به من غذایی بدهید.«
 صاحب خانه گفت: »برو خدا روزی ات را جای دیگری بدهد.«

 فقیر دوباره غذا خواست.
 این دفعه صاحب خانه گفت: »اگر نروی، سرت را با چوب می شکنم.« 
جوحی فریاد زد که ای فقیر! زودتر فرار کن. این نامرد هر چیزی 

بگوید، همان را بی کم و کاست انجام می دهد.

عذر جوحی
روزی همسایه از او طنابی خواست. گفت: »شرمنده ام. زنم روی 

طناب کنجد پهن کرده است تا خشک شود.« 
همسایه گفت: »این چه حرفی است که می زنی، چطور می شود 

روی طناب کنجد پهن کرد؟«
گفت: »اگر بخواهم به تو طناب ندهم همین بهانه بس است. اصاًل 

می خواهی بگویم روی آن آرد پهن کرده است؟!«

افتادن پيراهن
پیراهن ُجحا روی بند رخ��ت آویزان بود. باد آمد و آن را روی 

زمین انداخت. 
ُجحا به زنش گفت: »باید یک قربانی بدهیم.« 

زنش گفت: »برای چی؟« 
ُجحا گف��ت: »برای اینکه من داخل پیراهنم نب��ودم وگرنه االن 

دست و پایم شکسته بود.«

اسب و قاطر زيرخاكی
روزی جح��ا به دیوار طویله اش میخ می کوبید. از روی اتفاق دیوار 
سوراخ شد و طویلة خانه همسایه، که پشت دیوار طویله جحا بود، 
پیدا ش��د. جحا اسب و قاطرهای زیادی آنجا دید. رفت به زنش 
مژده داد و گفت: »بیا دیوار طویله را کنده ام و اسب و قاطرهای زیر 
خاکی پیدا کرده ام. به گمانم این اس��ب و قاطرها را کسي از قدیم 

اینجا قایم کرده بود و من االن کشفشان کرده ام.«

مزد باركش
ُجحا روزی آرد خریده بود و با  باربری  به خانه می برد. در بین 
راه میان ش��لوغی مردم، باربر با آرد گم شد. ُجحا چند روز بعد 

باربر را در خیابان دید و خودش را قایم کرد. 
گفتند: »چرا پنهان شدي و نرفتی آردت را از او بخواهی؟«

گفت: »ترسیدم که مزد باربری اش را بخواهد.«
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منبع: كتاب جوحي، تأليف احمد جاهد، انتشارات دانشگاه تهران، 1383، چ دوم



A comb!
 Mohammad Ali

Ghorbani

English
Fun

 Teacher: What do you get
 if you add 4,657 and 7,854
then subtract 678 and di-
vide the answer by 62?
 Student: A Headache!

                                                                                                                   A Riddle to Think
What has teeth but cannot eat?

Ill
us

tra
to

r: 
S

am
 S

al
m

as
si

هر
م

13
92

27 

NAPKIN
PLATE
SAUCER
SPOON
TABLE
BOWL
CUP
FORK
GLASS
KNIFE
TEAPOT

KNIFE CUP

PLATE NAPKIN

SAUCER

TEAPOT

SPOON
TABLE

BOWL

FORK

GLASS

 Teacher: How can we get
some clean water?
 Student: Bring the water
.from the river and wash it

A Joke to Think



من منتظرم
منتظر باد

شاید سحر خورشید در خانه ام را زد
منتظر ترانه ها هستم

شاید باد شعرهای تازه ای برایم آورد
منتظر عطر الله ها

شاید یاس به صرف چای
به خانه ام قدم گذاشت

...
دوست خوبم یاسمن شمس از سبزوار

چن��د نثر ادبی برایم فرس��تاده بودی. یک��ی از نثرهایت را با 
کمی تغییر پلکانی زیر هم نوشتم. یک شعر سپید پدید آمد. 
برای س��رودن شعر سپید به خیال و تصویر نیاز است که تو 
به خوبی در نوش��ته هایت از این عناصر بهره گرفته ای. شعر 
درهم تنیدگی عاطفه و خیال است در بستر زبان و موسیقی. 
تو به خوبی در نوشته هایت عاطفه و خیال را درهم تنیده ای و 
توانسته ای اولین قدم را در راه سرودن شعر سپید برداری. باید 
بیشتر شعر بخوانی و بیشتر بنویسی تا به زبان و موسیقی هم 

در شعر دست پیدا کنی.
برایت آرزوی موفقیت می کنم و منتظر آثار بهترت هستم. 

 
دوستان خوبم

نقشه های ذهنی ای که براي شرکت در مسابقة نقشة ذهني 
کشیده بودید به دستمان رس��ید. بعضی از آنها خالقانه و 
زیبا بود. بعضی از ش��ما ابتکار به خرج داده بودید و نقشه 
ذهنی ش��هرتان را کشیده بودید. ما از بین نقشه های ذهنی 
مختلف زیباترین و خالقانه ترین نقشه ها را انتخاب کردیم 

و معرفی می کنیم:
فهیمه منتظری – اصفهان )نقشة ذهنی دربارة برق(

کوثر یوس��فی – اصفهان – روستای نیس��یان )نقشة ذهنی 
روستای نیسیان( 

مرضیه زمانی – زنجان) نقشة ذهنی استان زنجان(
شهرزاد درخشانی – تهران )نقشة ذهنی کره زمین(

نگین یاورزاده و محیا راغبی – تهران  ) نقشة ذهنی انواع 
آب و هوا(

ش��قایق ش��یرزادی و تینا هاش��می – تهران) نقشة ذهنی 
آموزش جغرافیا(

نیلوفر کریمي )نقشة ذهني شاهان قاجار(

زير نظر عليرضا لبش
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84
آثار رسيدة شما

ش��ما ه��م مي تواني��د آث��ار 

خودت��ان را ب��راي چاپ در 

بخش گلدان ارس��ال كنيد. 

اين صفحات باغچة شماست، 
گل هايتان را بفرستيد.
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محمدرضا خالقی/ ساری
دوستی دارم به نام توپولف

کار او باشد همیشه خور و پف
او همیشه می خورد یک تن غذا

بلکه درآرد دل خود از عزا
او همیشه هست در بند رژیم

ناگهان می رود او سوی آیس کریم
نودل و دنت برایش کوچک است
او پی خوردن یک من پفک است

هر گه او پچ پچ کند با دیگران
فاش گوید سخن از حال نهان
عاشق درس علوم و هنر است

در ره علم همیشه در سفر است
خالقی پس سخنت کوتاه کن

پس درون خویش را آگاه کن

صادق هاشم زاده/ اردبیل
دوست دارم پر بزنم تا ابر و آسمان

کاشکی می شد روم پیش ماه و کهکشان
خانه ام ای کاش بود روی ابر و روی ماه
خواب یا رویا شود هر چه تاریک و سیاه

دوست دارم پر زنم  در هوا پرواز کنم
زندگی تازه ای در خودم پیدا کنم

فاطمه سادات صدرالغروی/ تهران
ب��ه رویاهای خود پا نهادم و مرغ نگاهم را به پرواز درآوردم 
تا پری دریایی وجودم را پیدا کنم. پروازکنان به این سو و آن 
سو روانه ش��دم. در مسیر پرواز لبخند گل ها، صدای چهچة 
گنجش��کان، رودهای خروشان، ابرهایی که مانند پر طاووس 
لطی��ف و زیبا بودند و خورش��ید را دیدم ک��ه مانند مادری 
مهربان از ج��ان و دل گرمای محبتش را در همه جا پخش 
می کرد. به فکر فرو رفتم، کیست که جان و امید را در همه جا 
پخش کرده؟ بله او خداست. خدایی که آفرینندة جهان است. 

رنگ به رنگ
آفتاب پرس��ته می پره وس��ط جعبه مداد رنگی 

یه هویی هنگ می کنه!!
آیدا امین زاده / اردبیل

تخم گذار
موقع خوردن ش��ام برای مرد خسیسی مهمان آمد. میزبان 
خسیس به مهمان که منتظر غذا بود، گفت اگر گرسنه هستید، 

مرغ هست. بگویم تخم بگذارد؟!
حسن امجدی/ شیراز

صرفه جویی
پدر خسیس: »پسرم در امتحان نمره چند گرفتی؟«

پسر: »بیست شدم پدر جان.«
پدر خسیس: »تو که با نمره ده هم قبول می شوی، چرا خودکار 

هدر می دهی و بیشتر می نویسی؟!«
صادق هاشم زاده/ اردبیل



زنگ 
انشاء

زن��گ انش��اء: البت��ه بر هم��ه واضح و مبرهن اس��ت که 
اینترنت چیز بس��یار خوبی اس��ت که آدم می تواند با آن 
کالس بگذارد و با دایی اش توی بالد کفر _ که نمی دانیم 
کجاست _ حرف بزند و دایی آدم به آدم بگوید ماشااهلل 

چقدر بزرگ شدی و آدم ذوق کند!
زنگ ریاضی: اینترنت اگر دو تا خوبی داشته باشد، سه تا 
هم ب��دی دارد، پس می ماند چند تا؟ یک بدی، آدم قبل 
از اینکه برود نمره اش را  به مامانش یک جوری بگوید که 
مامانش ناراحت نش��ود و قرص اعصاب نخورد، اینترنت 
بهش می گوید و آدم وقتي می آید خانه ، فقط کتکش مانده 

که بخورد و برود بخوابد!
زنگ فارسی: من یار مهربانم     دانا و خوش بیانم  

دانی که اسم من چیست؟          اینترنتم؟ نه جانم! 

زنگ جغرافی: آقا اجازه! ما اول با استفاده از شبکه جهانی 
اینترنت ) بابایمان گفت این طوری بگو که کالسش بیشتر 
بش��ود! ( و در اتاق های مفید چ��ت فهمیدیم که پایتخت 
کش��ور باکالس فرانسه، که مردمانش هم به زبان فارسی 
حرف می زنند، موگادیشو است! ما خیلی خوشحال شدیم 
که دانش��مان زیاد ش��د،  ولی بعد فهمی��دم آن آلنی که 
ما باهاش چت کردیم و علم مان زیاد ش��د همان حس��ن، 
همسایة بغلی مان اس��ت و آن بی سواد هم نمی دانسته که 

فرانسه پایتختش کن سولوقون است، نه موگادیشو!
زنگ اجتماعی: اصوالً در جامعه امروز، ارتباطات یک امر 
نهادینه اس��ت که نیاز به بستر س��ازی های فراوانی برای 

پیشبرد اهداف کالن دارد! )روزنامه بابام! ( 
زنگ تاریخ: آقا اجازه! ما در تحقیقاتمان فهمیده ایم که اگر 
اسکندر مقدونی با یزگرد س��وم توی اتاق های چت آشنا 
می ش��دند. و مثل فیلم هاي هندی آخرش می فهمیدند که 
با هم فامیلند، االن روی س��نگ های تخت جمش��ید مردم 

آن طوری نامردی یادگاری نمی نوشتند!
زن��گ علوم: ما ب��ا توجه به تجربة تلخ چت با حس��ن به 
جای آلن، این دفعه توی یک سایت علمی رفتیم که خیلی 
حرف های دانش��مندی تویش ب��ود و آدم با خواندش در 
آینده بیکار نخواهد ماند. ما در این سایت علمی فهمیدیم 
که پانزده فوریه بر خالف تصور صاحب نظران، تاریخ تولد 

محمدرضا گلزار است نه مهناز افشار!! 

عبداهلل مقدمي
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زنگ 
تفریح

خام و پخته
س��ر کالس جغرافیا، آقای علومی درباره آب و هواي ش��مال 
کشور توضیح می داد که هوای معتدل و مرطوب دارد و نیمی 
از سال در آن بارندگی است. سیا مارمولک با شیطنت سرش 

را به گوش کیاکاردک نزدیک کرد و گفت: »اشتباه می گه. 
من خودم ش��مال رفتم، هواش همیش��ه آفتابیه.« 

کیا کاردک س��رش را خاراند و گفت: »س��یا اگه 
دروغ بگی چنان می زنمت که با کاردک از روی 
آسفالت جمعت کنن.« آقای علومی در حالی که 
خط کشش را روی نقشة ایران می کوبید، داد زد: 
»ساکت. اینجا کالس درسه نه چاله میدان. کیانی 
اگه می خوای چیزی را با کاردک جمع کنی، برو سر 

ساختمون بنایی کن.«
 کیا صورتش مثل ماهی قرمز سفرة هفت سین شد.

سیا مارمولک و کیا کاردک تصمیم گرفتند تعطیالت تابستان 
را به شمال سفر کنند، تا هم به شغل هواشناسی مشغول باشند 
و هم پخته شوند. آخر از قدیم گفته اند بسیار سفر باید تا پخته 
شود خامی. البته سیا مارمولک با شیطنت و بدجنسی می گفت: 

»آنجا آن قدر هوا گرم است که می پزیم.« 
هر دو با یک دست تی ش��رت و کرم ضد آفتاب راه افتادند 
و سوار اتوبوس های رشت شدند. البته سیا یک بارانی و چتر، 
پنهانی توی کوله اش گذاشته بود. داخل اتوبوس سیا مارمولک 
تخمه می شکست و پوستش را  مي ریخت توی کفش مسافر 
صندلی جلویی که کفش هایش را درآورده و آسوده خوابیده 
بود. کیا کاردک هم با گوش��ی همراهش »انگری بردز« بازی 
می کرد و هی پرنده ه��ا و خوک ها را به جان هم می انداخت. 
آقای مسافر صندلی جلو مي خواست نزدیک رشت پیاده شود. 

وقتی پایش را در کفشش کرد، دادش به هوا رفت:
- کدوم مردم آزاری تو کفش من پوست تخمه ریخته؟

سیامارمولک با چشم و ابرو به کیا کاردک اشاره کرد که داشت 
ب��ا لذت پرنده ها را به ط��رف خوک ها پرتاب می کرد و آرام 
گفت: »این بود.« آقای مس��افر،  هیکل بزرگ کیا کاردک را 
زیرچش��می برانداز کرد و گفت: »جوانند دیگه. ما هم جوان 

بودیم از این کارا زیاد می کردیم.« و پیاده شد.
به رشت که رسیدند چنان بارانی گرفته بود که هر دو وقتی از 
ماشین پیاده شدند مثل گربه ای که پس گردنی خورده باشد، 
دویدند و زیر یک سقف پناه گرفتند. سیا یواشکی دست کرد 
توی کوله اش و بارانی اش را در آورد و پوشید و چترش را هم 

باز کرد. کیا که سیا را مجهز دید، مثل ماهی داخل تنگ سرخ 
شد و یقة سیا را گرفت و از زمین بلندش کرد و گفت: »مگه 

تو نگفتی اینجا همیشه آفتابه؟«
سیا خودش رو جمع و جور کرد و خواست یقه اش را از دستان 
بزرگ کیا بیرون بکشد، گفت: »همیشه آفتابی بود. نمی دونم 

چرا این دفعه بارونی شده؟!«
کیا سرخ تر شد و گفت: »ای مارمولک! اگه همیشه آفتابی بود، 

چرا با خودت چتر و بارونی آوردی؟«
س��یا که پاهایش هر لحظه بیشتر با زمین فاصله می گرفت و 
بیشتر باال کشیده می شد، دست پاچه گفت: »می خواستم عینک 

آفتابی و کاله بردارم، اشتباهی اینا رو آوردم.« 
کیا گفت: »آره جون خودت. حاال تو این بارون چطوری پخته بشیم؟«
س��یامارمولک دوب��اره فش فش کرد و گف��ت: »غصه نخور. 
ضرب المثل رو عوضش می کنیم که بسیار سفر باید تا شسته 

شود خامی.«
کیا کاردک از آن باال س��یا مارمولک را ول کرد روی زمین و 

گفت: »بدم نگفتی.«
سیامارمولک پخش زمین شد و با گل و آب باران یکی شد.

سنجاق قفلي

هر
م

13
92

31 

ان
يمي

كر
د 

حي
ر: و

يرگ
صو

ت



دی
13

91

32 

کاردستی

عروس��ك های نمايش��ی دنيايی دارند كه وقتي 
واردش مي شوی تازه مي فهمي چقدر لذت بخش 
و خيال انگيز اس��ت.  خيلی از اين عروسك ها به 
آسانی ساخته می شوند؛ براي مثال، با يك لنگه 

جوراب يا يك دستكش كهنه!
اي��ن گورخر با مزه كه برای نمايش در خيلی از 
درس ه��ا می تواند نقش مج��ری را  بازی كند و 
فضای خشك كالس را تغيير بدهد امروزآمده 
تا با همة ما دوس��ت ش��ود و ما هم به كمك او  

نمايش های خالقانه اجرا كنيم. 

   برای این کار کافیست:
 یک لنگه جوراب یا آستین راه راه  سفید و مشکی، 

 دو تا چشم عروسک،
 یک تکه ابر نازک،

 سوزن و نخ و قیچی،
 یک تکه پارچه قرمز و

 کمی پولیش یا نخ کاموا برای مو داشته باشیم.

سپيده فتحي

جام
ش 

خو
ي 

 عل
س:

عك
هر

م
13

92

32 

4



 حاال یک تکه ابر را به ش��کل دایره ببری��د و آن را از 
وسط تا کنید. 

  بهتر است برای سر و بدن از آستینی با راه  هاي سفید   
و مشکی اس��تفاده کنید، اما جوراب هم بد نیست ) اگر 
از جوراب اس��تفاده می کنید ن��وک آن را ببرید و دهان 

عروسک را در همان جا نصب کنید.(

 دس��تتان را داخل آستین )یا جوراب ( کنید و ابر را با 
نوک انگشتانتان به داخل بکشید)شكل1(

 با دس��ت دیگر لبه آس��تین را هم به سمت داخل تا 
کنید)شكل 2( این قسمت دهان گورخر است.

 یک بیضی قرمز از پارچه جیر یا هر پارچة دیگري ببرید و 
در قسمت دهان قرار دهید. این هم از زبان گورخر! )شكل3(  

 دو تا بالش��تک سفید درست کنید )بالشتک: از پارچه 
سفید دایره ببرید و درون آن کمی پنبه بریزید و دور آن 

را بدوزید تا گرد و قلنبه شود.(
روی بالش��تک چشم عروسک بدوزید و حاال چشم ها را 

روی سر بدوزید. )شكل 4( 

 جای موها هم که معلومه! روی س��ر و باالی چشم ها 
مقداری پولیش بچسبانید.

 از مقوا دو تا گوش ببرید و با پارچه مش��کی  برای آن 
روکش درست کنید. )شكل5(

 گوش ها را روی س��ر طوری بدوزید که ایستاده باشند 
)برای این کار دو گوش را با چند کوک به هم وصل کنید.(

  این گورخر در کالس جغرافی براي ما دربارة آفریقا 
توضیح داد البته خیلی کارها ازش بر می آید ببینیم براي 

شما چه درسی را توضیح می دهد!

نظرت را برایمان ارسال کن.

هر
م

13
92

33 1

2
3

5



اسب چوبي
اولین انساني که تصمیم گرفت یک وسیلة دو 

چرخ بسازد و تعادل خود را بر روي آن حفظ کند، »سیوراک« 
فرانسوي بود.  او دو چرخ را با یک چوب افقي به هم متصل 
کرد و دو چوب عمودي را به عنوان وسیلة کنترل )فرمان( این 
دوچ��رخ قرار داد. که در واقع نوعي »روروک« دوچرخ بود و 
فقط در صورتي حرکت مي کرد که کسي که در آن نشسته 
بود، پاهایش را به ش��دت بر زمین فشار مي داد، مردم  آن را 
»اسب چوبي« مي نامیدند و فروشندگان براي حمل بار از آن 

استفاده مي کردند. 
دوچرخه روي جادة زمان

»بارون فون دریاس« در سال 1817 از یک  زین روي دوچرخه 
اس��تفاده کرد. یک س��ال بعد »بارون س��اوربرن« فرانسوي 
دوچرخه اي متفاوت ساخت. چرخ جلوي این دوچرخه بسیار 
بزرگ بود و تنها راه حرکت آن، کش��یدن طنابي بود که در 
جلوي دوچرخه بسته مي شد. در سال 1881 چرخ هاي جلو و 
عقب دوچرخه یک اندازه شدند و در سال 1888 از تایرهاي 
هوادار به عنوان رویة چرخ دوچرخه اس��تفاده شد. از آن به 
بعد  تغییرات دوچرخه ها فقط مربوط به وزن و سرعت آنها 
بود. کارخانه هاي مختلف در طول سال هاي متمادي همواره 
تالش کرده اند که از وسایل سبک تري استفاده کنند که امکان 

سرعت گرفتن دوچرخه را بیش از پیش فراهم سازد.
فواید دوچرخه سواري

این ورزش هوازي به توانمندی و تقویت قلب و عروق کمک 
مي کند. اگر به طور منظم دوچرخه سواري کنید ماهیچه هاي 
اطراف زانو و پشت ران، مفاصل زردپي، ماهیچه هاي چهارسر 
ران و لگن شما تقویت مي شوند. همچنین دوچرخه سواري در 
باال بردن مصرف اکسیژن بدن، تقویت قدرت عضالني پاها، 

تقویت توانایي بدن، تناس��ب قسمت باالي پا و مچ و کاهش 
درصد چربي م ؤثر است.

انواع مسابقات
بیشتر ما فکر می کنیم در رقابت های دوچرخه سواری، گروهی 
ب��ه صورت هم زمان با هم در یک جاده رقابت می کنند و هر 
که زودتر از خط پایان عبور کرد، قهرمان مي شود، اما مسابقات 

دوچرخه سواری دارای تنوع فراوانی است.
تایم تریل )تریال( 

از جمله رقابت هایي اس��ت که به ص��ورت انفرادي در جاده 
برگزار مي ش��ود. دوچرخه س��وار با عالمت داور کار خود را 
به تنهایي ش��روع مي کند تا به خط پایان برسد. تالش 
هر دوچرخه سوار این است که مسابقه را در زمان 
کمتري به پایان برساند. در تایم تریل تیمی هم 
چهار عضو یک تیم مسابقه را شروع مي کنند و 
هرگاه سه نفر آنها از خط پایان بگذرند، به عنوان 

زمان تیم آنها در نظر گرفته خواهد شد.
پیست مسابقه

ورزشگاه هاي اختصاصي دوچرخه  سواري »ولودروم« نام دارند. 
طول پیس��ت ولودروم 333 متر و عرض آن 7 متر اس��ت و 
نس��بت به سطح افق شیب 33 تا 45 درجه دارد و مسابقات 

زیر در آن برگزار می شود:
اسکراچ

در این مس��ابقه، نیمي از دوچرخه سواران در قسمت بیروني 
پیس��ت )در کن��ار نرده هاي کناره پیس��ت( و نیمي دیگر در 
قس��مت داخلي و بر روي خط شروع مستقر مي شوند. مسیر 
مس��ابقه براي مردان پانزده کیلومتر و براي زنان ده کیلومتر 

است.
مسابقه دور امتیازي

در این مس��ابقات، دوچرخه سواران باید 120 دور در پیست 
رکاب بزنند )40 کیلومتر( از هر تیم دو نفر حق شرکت دارند 
و مس��ابقات با حضور 29 � 24 ورزشکار از تیم هاي مختلف 

برگزار مي شوند.
مدیسون

قوانین  این رقابت به مسابقة دور امتیازي شباهت دارد. مسابقه 
حداکثر با حضور هجده تیم دو نفره برگزار مي شود و رده بندي 

بر حسب مجموع امتیاز اعضاي تیم محاسبه مي شود. 
مسابقة 1000 متر سرعت انفرادي

در این رقابت هر دوچرخه س��وار در یک طرف پیس��ت قرار 
مي گیرد؛ به طوري که دقیقاً دو ورزش��کار به میزان نیم دور از 
هم فاصله دارند. هر یک از نفرات باید یک کیلومتر رکاب بزند.

مهدي زارعي
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دوچرخه س��اده ترین و کوچک ترین وسیلة نقلیه اي است که 
تاکنون به دس��ت انس��ان ساخته شده اس��ت.آن را در زبان 
انگلیسي  Bicycle مي گویند که ترکیبي از دو عبارت Bi )دو( 

و Cycle )چرخ( است. این کلمات ریشة یوناني دارند. 



کاي رین
در این رقابت 8�6 دوچرخه س��وار در پشت یک موتورسوار 
حرکت مي کنند. موتور با سرعت 25 کیلومتر در ساعت کار 
خود را آغاز مي کند و این سرعت را در پایان به 45 کیلومتر 
در ساعت مي رساند. دوچرخه سواران چهار دور را پشت موتور 
حرکت مي کنند و سرانجام در دور پایاني و با کنار رفتن موتور، 

اجازه پیدا مي کنند که با تمام نیرو رکاب بزنند.
حذفي

در این رقابت پس از هر دور، یک دوچرخه سوار از مسابقه کنار 
خواهد رفت. تعداد دورهاي مسابقه به تعداد شرکت کنندگان 
بستگي دارد؛ مثاًل در مس��ابقه اي با حضور ده شرکت کننده، 

رقابت در هشت دور برگزار مي شود.
تعقیبي

مسابقة تعقیبي در مسافت چهار کیلومتر و در دو طرف پیست 
به صورت هم زمان برگزار مي ش��ود. ورزش��کاري که بتواند 
فاصله را از میان بردارد و از پش��ت به حریف نزدیک شود، 

برنده خواهد شد. 
دوچرخه سواري در ایران

اولین دوچرخه ها را کارمندان اروپایی حدود صد سال قبل به 
ایران آوردند. ابتدا مردم عالقه ای به این وسیله  نداشتند، اما 

با گذش��ت زمان بسیاری به آن روی آوردند و اولین مسابقه 
کشورمان سال 1313 برگزار شد. یک دهه بعد، گروهی سه 
نفره برای زیارت مرقدمطهر ائمه)ع( با دوچرخه مسیر ایران 
و عراق را طی کردند. اولین افتخار ایران را »جعفر گل طلب« 
س��ال 1337 در آسیا کسب کرد و  برنده دو مدال نقره شد. 
بعدها نیز به افتخارات دوچرخه س��واری ایران افزوده ش��د. 
ورزشکارانی چون حسن فرد، خسرو حق گشا، علي زنگي آبادي، 
حس��ین عس��گري و قادرمیزباني در آسیا به عنوان قهرمانی 

دست یافتند.
شما به عنوان دوچرخه سوار خوب باید...

از س��قوط از روی دوچرخه نترس��ید! پس از آنکه شروع به 
رکاب زدن کردی��د، باید ببینید به چه نوع رکاب زدنی عالقه 
دارید؟ اگر دوس��ت دارید س��ریع رکاب بزنید، می توانید به 
یک دوچرخه سوار س��رعتی تبدیل شوید که در رقابت های 
پیست و در مسافت های کم، با سرعت رقابت می کند. اما اگر 
پاهای سریعی ندارید، باید با تمرین، زمان رکاب زدن خود را 
افزایش دهید و به یک ورزشکار استقامتی تبدیل شوید که در 
مسافت های طوالنی در جاده رکاب خواهد زد. یادتان باشد که 
هنگام رکاب زدن، نباید قوز کرده، کمر خود را خم کنید. بلکه 
در زمان سرعت گرفتن، باید کل باالتنه خود را به سمت جلو 
ببرید تا هیچ فشاری به کمرتان وارد نشود. نوشیدن مایعات را 

حتی هنگام رکاب زدن فراموش نکنید!
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جدوُل الكلماِت المتقاطعِه
1. موبایل

2. پیراهن پسرانه
3. گاو ماده

4. کیف بزرگ مدرسه
5. دیوار
6. سرباز
7. نامه

8. پنجره
9. انار

10. دریا
11. خانه

12. میوه ها)سبد میوه(
13. سیب

14. گل سرخ
15. ماشین)خودرو(

16. شلوار پسرانه
17. ِکشتي

18. صندلی
19. چادر عربي

20. ستون
21. کالغ
22. تابلو

 عادل اشكبوس
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ابتسامات

الذهاُب إَلی الَقَمرِ
قالَْت ُمَعلمُة الُجغرافی لِلتَّالميذ َبعَد َشرِح َدرِس الَقَمِر:

هاَب إلی الَقَمر؟» «َمن منُكم ُيِحبُّ الذَّ

رََفَع ُكلُّ التالميِذ أيدَيُهم إّال واِحداً.

َفقالت الُمَعلَّمة: «يا هاشم، لِماذا الُتِحبُّ الَذهاَب إلی الَقَمر؟»

َفقال هاِشــٌم: «ألنَّ أبی قاَل لی: َبعَد ُخروِجَك ِمن اْلَمدرََسه اِرجْع إلی 

الَبيِت ُمباَشرَة.»

أكَبُر َحَيواِن

َطَلَب اْلُمدَرَُّس ِمْن أَحِد َتالميِذِه أْن َيرُســمَ أكَبَر َحَيواٍن في العالَِم 

ّبورِه؛ َعَلي السَّ

أَحُد التالميِذ رََسَم ُنقطه َصغيرًَه؛ َفَسألَُه اْلُمَدرُّس: «ما هذا؟!»

َفأجاَب الّطالُِب: «هذا فيٌل َيأتي ِمن َبعِيد.»

الرّائد في اإلجابه

االبن: «أَ َتعَلُم يا بابا، أنَّني الّطالُِب الَوحيُد الذي أجاَب َعَلي سؤاِل 

المعلَّم اليوَم؟»

األب: «َمرَحباً ِبَك! ما كاَن السؤال؟»

االبن: «َمن الَّذي ما َكَتَب واِجَبُه؟»

سی
لما

م س
 سا

گر:
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چوباری اسب باوفا
نويسنده: اولگا پروفسكايا

ترجمه: حبيب اهلل فروغيان
ناشر: نخستين )تلفن:    66418979�021 (

چاپ اول: تابستان 1390
قيمت: 5500 تومان

»مي دانستم که تنها راه جلب اعتماد حیوانات این است 
که به آنها غذاي خوب بدهي. فوراً به طرف آشپزخانه 
دویدم، در کاس��ه شیر ریختم و کمي نان در آن تلیت 
کردم و به آهنگري برگشتم. در را کمي باز کردم تا کمي 
روشن تر باشد. کاسه را روي زمین گذاشتم و خودم در 

تاریکي پنهان شدم.«
 »در حیاط بچه ها دورم را گرفتند و پرس��یدند: »خوب، 
گرگ ها چطور گرگ هایي هس��تند؟ م��ن بدون ذره اي 
مکث جواب دادم: گرگ هاي خیلي خوبي هستند. فوري 

به من خو گرفتند...«.
داستان باال بخشي از کتاب »چوباري اسب باوفا« است. که 
شامل مجموعه داستان هایي با موضوع زندگي حیوانات 
در کنار انسان هاست. این داستان ها بسیار هیجان انگیز و 
داراي نکات آموزنده هستند. آشنایي با حیوانات و انسي 
که با انسان ها مي گیرند، از جمله مواردي است که با آنها 
آشنا مي شوید. در حقیقت شما با خواندن داستان هاي این 
کتاب مهمان کودکان همسایگان شمالي ایران خواهید 
شد و از وضع زندگي، تحصیل، استراحت، سرگرمي ها و 

تفریحات مورد عالقه شان مطلع می شوید.

 سيد كمال شهابلو
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بزرگ ترين سايت آموزشی كشور

شبكه ملی مدارس ايران )رشد( 
شبکه ملی مدارس ایران )رشد(، نام پایگاهی اینترنتی وابسته 
به وزارت آموزش وپرورش است که برنامه ها و فعالیت های 
آن با مس��ولیت س��ازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
مدیریت می ش��ود. هدف این شبکه ارائه دستاوردهای نوین 

آموزشی و پرورشی است .

خدمات شبكه رشد 
دانشنامه

اطالعات تکمیلی علمی )شامل مقاالت علمی علوم انسانی و 
علوم پایه می باشد.(

سوال و آزمون
ش��امل 13000 س��وال و پاس��خ تش��ریحی برای باال بردن 

مهارت های آزمون ها 
هدايت تحصيلی

به ش��ما اطالعات کامل درخصوص رش��ته ها و دانش��گاها، 
مشاغل و بازار کار می دهد. 

المپيادها
مهارت های علمی و عملی هفت گروه المپیادهای )فیزیک، 
ش��یمی، ریاضی، کامپیوتر، زیست شناسی، رباتیک، علوم و 

فنون جدید(
مجالت رشد

از ای��ن طری��ق عالقمن��دان می توانن��د با بی��ش 30 عنوان 
جدیدتری��ن مجالت کمک آموزش��ی را در بخش عمومی و 

اختصاصی دسترسی داشته باشند. 
ساير خدمات سايت

اگر بخواهیم از س��ایر خدمات سایت نام ببریم می توانیم به 
موارد زیر اشاره کنیم:

،)pdf (کتاب های درسی
 پدافند غیرعامل،
 فرهنگ واژگان، 

جشنواره فیلم رشد، 
گالری عکس،

 خدمات مشاوره،
 رایانامه،

 کتابخانه آموزشگاهی، نرم افزارهای کاربردی و دارالقرآن .
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محمد عزيزی پور

 1
عبارت زير را 

بخوانيد:
»کشمشمشیر کشمشیر«

 3

بين اعداد 5 چه عالئمي 

ت تا دو طرف تساوي 
را بايد گذاش

برابر گردد؟

5 5 5 5=25

5 5 5 5=26

5 5 5 5=30

5 5 5 5=35

 6
مسابقة حضور ذهن � مدت 

پاسخگويي 3 دقيقه
پاسخ تمامي سؤال هاي زیر با حرف )ک( شروع مي شود.

1- پر آب ترین رود ایران
2- مرکز استان البرز

3- سبزینه
4- از کشورهاي عربي

5- منکر خداست
6- بلندترین قلة آفریقا
7- جانوري اقیانوسي

8- شهر باغ فین
9- خرس استرالیایي

10- کشوري در شمال آمریکا

 2
پیشاني جا مي گیرد؟الف( کدام کشور است که روي معماي كشورها

ب( کدام کشور است که اگر حرف اولش را 
برداریم نام یک نوع بیماري مي شود؟

است؟پ( نام کدام کشور منبع ویتامین »ث« 

بايد چه حرفي قرار دهيم؟به جاي عالمت سؤال 5 

A

K

T V
X Z

W

F

N
H

?

از ساية دست هاي روي 4 
ديوار، اوالً كدام سايه به كدام دست 

مربوط است. ثانياً سايه اضافي كدام است؟

مربوط است. ثانياً سايه اضافي كدام است؟

پاسخ رسگرمی
1. ِکَشم شمشیر ُکَشم شیر 

2. الف( چین    ب(کوبا     پ( پرتغال 
)5×5(+)5-5(=25 )3
)5×5(+)5÷5( =26   
5+)5÷5(×5 =30    

 )5×5(+5+5 =35     
4. )الف3(    )ب5(    )ج1(    )د2(

سایة 4 اضافي است.

5. حرف Z  زیرا هر یک از حروف از سه 
خط صاف تشکیل شده اند.

.6
 ا. کارون                 6.کلیمانجارو

2. کرج                    7. کوسه
3. کلروفیل                8.کاشان
4. کویت                 9. کوآال
5. کافر                  10. کانادا

رمز جدول: کامل ترین سرمایه ادب است.
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66

88

22

99

77

33

1010

1717

1111

1313

1414

1212

1818

1515

1616

1919

2020

5544

مناسبت 26 مهر

مناسبت 16مهر

فراوان

رواج دادن

هارد وارونه

کارمند سفارت

مشکی

واحد وزنسمت چپ

نوزاد زشت

ویتامینیامروزی

مرکز کردستان

پنج آذری

آخر

باالی چشم 
است

سبزی خوردن

پسرعرب
سوغات قمتک

جزیره ای مخترع دماسنج

کشور گلبارش یخی

کالم بی آغاز

پایتخت ترکیه

خارج

نیست شده

مادر

بازگشتنالگو

فرمان

نام درختی

مادر عربی

پشیما نی

مرکز پرو

میلة آهنی

عددی دورقمی

نصف

روز تولد
مانند هم

بزرگ

دشتی در ایرانذره

ظلم

وی

نفس رودی مرزی

آقااولین عدد

پسوند شباهت

قله ای

روستا

تباه شدن فرزند زال

سال خورده

شیوا

امام دهم 
شیعیان 
علیه السالم

خانم

فرزنِد فرزند

خوی

فراری شدهمادران نامرتب

پرستوی قرآنی

کشوراروپایی

فلزمایع

وزراء

ازجزایر اندونزی

اجدادمدرک

پهلو

تمدنی باستانی

عدالت خانه
دوباره کاری

استانی در 
غرب کشور

هدایت شده

پس  از حل جدول، حروف مربع های شماره دار را به 
ترتيب بنويسيد تا رمز جدول به دست بيايد.

محمد عزيزی پور

1
ر م ز ج د و ل:

234567891011121314171819 151620



1 عصاره مرغ را در دو لیوان آب حل کنید.
2 رشته سوپی را در آب همراه عصاره مرغ بپزید.

3 پیاز را در روغن به خوبی تفت دهید تا طالیی رنگ شود.
4 گوجه فرنگی ها را خرد کنید و به پیازها اضافه کنید و نمک و 

فلفل هم بریزید.
5 پس از پخته شدن رشته ها، رشته ها را به مواد اضافه کنید و در 
ظرف را گذاشته و حرارت را کم کنید تا برای یک  ربع با هم بپزد 

و آب آن کامالً تبخیر شود.
                                               غذا را گرم نوش جان كنيد.

رشته سوپی     نصف بسته
پياز كوچك     یک عدد خرد شده

گوجه فرنگی   دو عدد
عصاره مرغ     یک بسته

نمك و فلفل   به میزان الزم

 مواد الزم

طرز تهيّه

اعظم اسالمی
غدای خوشمزه و كم خرج برای روز مبادا!!

ترجمه عربی
)رفتن به ماه(

معلم جغرافي بعد از ش��رح درس به دانش آموزان 
گفت:

»چه كسي از شما دوست دارد به ماه برود؟«
همة دانش آموزان جز يك نفر دست باال بردند.

معلم گفت: »اي هاش��م، چرا دوست نداري به ماه 
بروي؟

هاش��م گفت: »زيرا پدرم به من گفته است بعد از 
خارج شدنت از مدرسه مستقيم به خانه برگرد.«

)بزرگ ترين حيوان(
معل��م از يك��ي از دانش آموزان��ش خواس��ت ك��ه 

بزرگ ترين حيوان جهان را روي تخته رسم كند؛
يك��ي از دانش آموزان نقطة كوچكي را رس��م كرد؛ 

معلم پرسيد: »اين چيست؟!«
دانش آموز جواب داد: »اين فيلي اس��ت كه از دور 

مي آيد.«
پيشتاز در جواب دادن

پسر: »بابا آيا مي داني كه من تنها دانش آموزي بودم 
كه امروز به سؤال معلم جواب دادم.«

پدر: »آفرين بر تو! سؤال چه بود؟«
پسر: »چه كسي تكليفش را ننوشته است؟«

هر
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