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آبان امس��ال ماه عجیبی است. از اول ماه  تا 
آخ��ر آن بوی عطر خوش نوجوانی مي دهد. 
اين ماه، ماه نوجوان حماسه ساز دشت کربال، 
حضرت قاسم بن الحسن، علیه السالم، است. 
روز دانش آموز، روز نوجوان، س��الروز شهید 
حسین فهمیده، روز شهدای نوجوان سیزدهم 
آبان س��ال 57 و روز کتاب � اين دوس��ت 
خوب نوجوان �  اس��ت. خالصه همه و همۀ 
اينها نش��ان از ارزش واالي نوجوانان و دورۀ 

نوجوانی دارد.
دوس��تان خوب نوجوانم،  قدر دوران بی نظیر 
نوجوانی را حسابی بدانید. مطمئن باشید ديگر 
چنین دوران پر ش��ور و ح��ال و دوران پر از 
هیج��ان و حادثه  را در زندگی تان به دس��ت 
نخواهی��د آورد. در اهمی��ت نوجوانی همین 
بس که امام خمینی)ره(، بنیان گذار جمهوری 
اسالمی ايران در وصف شهید حسین فهمیده 
فرموده اند: »رهبر ما آن طفل سیزده ساله اي 
اس��ت که با قلب کوچك خود � که ارزشش 
از صده��ا زبان و قلم  ما بزرگ تر اس��ت � با 
نارنجك، خود را زير تانك دشمن انداخت و 
آن را منهدم نمود و خود نیز شربت شهادت 
نوش��ید.« هرگز چنین تعبیر و حرفی را رهبر 
انق��الب در بارۀ جوانان ي��ا بزرگ ترها به کار 
نبرده اند و اين افتخار بزرگی است که نصیب 
نوجوانان شده است. در دوران انقالب و دفاع 
مقدس  نوجوانان  با کارهای اس��تثنايی خود 
حماس��ه های بزرگی را برای میهن عزيزمان 
خلق کردند. راز عجیب��ی در دوران نوجوانی 
نهفته اس��ت که  رهبر بزرگي يك نوجوان را 
رهبر خود مي نامد. آخر در نوجوانی  چه سّری 
است؟  چه رازی است؟ چه استعداد و قابلیتی 

در اين دوران شگفت انگیز نهفته است؟
بیايید با آش��نايی بیشتر با دوران نوجوانی  و 
استفاده از پر شوروحال ترين سال های زندگی؛  
يعنی نوجوانی رازهای آن را کش��ف کنید و 
ازآن بهره مند ش��ويد. بی شك تك تك شما 

می توانید از بهترين نوجوانان دنیا باشید.



لبخندی بزن. ببین چه قدر مهربانی به دلت سرازير می شود؟ 
درست مثل موجی آرام که خودش را می اندازد روی شن های 

نرم ساحل.
 بله دوس��ت من! مهربانی از همین جا آغاز می ش��ود. با يك 
لبخند، اما خودت هم می دانی با لبخند زورکی که نمی ش��ود 
مهربان ش��د. مهربانی مثل بوی خوشی است که در دل يك 
گل يا يك شیشه عطر پنهان شده باشد. تا غنچه گل نشود، تا 
دِر شیشۀ عطر باز نشود، بوی خوش بیرون نمی آيد. اگر داخل 
شیشۀ عطر، ماده بدبويی باشد، وقتی درش را باز کنی، بوی بد 

به مشامت خواهد رسید.
فكر کنم منظورم را فهمیده باش��ی. درس��ت است. بايد 

درونت را پر از مهربانی کنی تا وقتی لبخند می زنی، 
انرژی خوش بو و شادی بخش مهربانی 

به اطرافت بپراکنی.
بی��ا فك��ر کنی��م 
چگون��ه 

می توانیم درونمان را 
پر از مهربانی کنیم. اين 

خیلی مهم است 
از  ت��و  که 

همین ح��اال؛ يعنی از 
همین ثانیه ها و از همین سن شروع کنی و تصمیم بگیری 

برای همۀ عمرت مهربان باشی؛ در همه لحظه های عمرت.
تو داری يك زندگی اجتماعی تازه ای را شروع می کنی. تو وارد 
مرحله ای از زندگی می شوی که نمی توانی تنها بمانی. از حاال  
به بعد اس��ت که تو با چیزی به نام احس��اس تنهايی روبه رو 
می شوی. اين احساس يكی از احساس های معمول و رايج در 

میان انسان هاست. 
عبارت »هیش��كی منو دوست نداره!« به شوخی يا جدی ورد 
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عليرضا متولي

رازهای
مهربانی

زبان بیش��تر نوجوان ها و جوان هاست و البته در میان 
بزرگ ساالن هم چنین احساسی وجود دارد، اما کمتر به زبان 

آورده مي شود.
دلیل همه اينها نامهربانی است. منظورم نامهربانی ديگران با ما 
نیست. بلكه دقیقاً منظورم نامهربانی ما با ديگران است. واقعیت 

هيشکی منو دوست نداره



اين است که ما دوست داريم 
ديگ��ران با م��ا مهربان باش��ند، اما 
خودمان کمتر مهربانی می کنیم. مهربانی چارۀ درد 
بشريت امروز است. بشر امروز به دنبال راه چاره های ديگری 

می گردد و هر چه بیشتر جست وجو می کند، کمتر می يابد. 
می گوين��د مالنصرالدين زير ن��ور چراغ دنبال انگش��ترش 
می گشت. ديگران هم به کمكش آمدند و چیزی نیافتند. وقتی 

همه خسته شدند، مالنصرالدين گفت: »فايده ای ندارد. برويم 
فردا که هوا روشن ش��د می روم همان جايی را  مي گردم که 
انگشتر را گم کردم.«  معلوم شد که مالنصرالدين انگشترش 

را جای ديگری گم کرده است.
امروزه هم پیشرفت علم و فناوری در حكم آن چراغ است و 
ما فكر می کنیم بايد خوش بختی را زير تابش نور فناوری پیدا 
کنیم، در حالی که آن را جای ديگری گم کرده ايم و آنجا جايی 
نیست جز قلب ما، جايی که بهتر است آن را دل بنامیم. گم 
ش��دۀ ما، مالنصرالدين های امروزی، همان مهربانی است. ما 
مهربانی را گم کرده ايم. دل های ما نامهربان شده است. ما حتی 
با خودمان هم مهربان نیستیم. بیشترين صدمه ها را خودمان  

به خودمان می زنیم. 
ما تبديل شده ايم به آدم های صدمه ديده. احساسات ما، 
روحیه ما، امیدواری ما، همه و همه صدمه ديده اند و 
اين آسیب را نامهربانی به ما زده است. اگر کسی ما 
را دوست ندارد به دلیل اين است که ما خودمان را 
دوست نداريم. برای خودمان احترام قائل نیستیم. 
خودم��ان را قبول نداريم. خودم��ان را در همین 
وضعی که هس��تیم نمی پذيريم. پی در پی نقشه 

می کشیم که از اين  و آن جلو بزنیم. 
نگاهی به اطرافت بك��ن. دلیل تمام اختالفات و 
دعواها و قهرها و ... را در چه چیزی پیدا می کنی؟

آيا چیزی جز خودخواهی می تواند دلیل اين 
بد رفتاری ها باشد؟ 

خب، دوست عزيز من! 
تو چه احساس��ی داری؟ 
آي��ا فك��ر می کن��ی 
هیچ ک��س ت��و را 
ندارد؟  دوس��ت 
می کنی  فك��ر  آيا 
کسی نیست که تو 

را بفهمد؟
من اين رشته نوشته ها را 
برای پاسخ دادن به تعداد زيادی نامۀ هم سن 

و ساالن تو شروع کرده ام. 
ش��ايد تو يكی از همین عزيزانی باش��ی که در نامه ات از من 
خواسته ای به ديگران بگويم: تو را دوست بدارند. به تو اهمیت 
بدهند. تو را درك کنند. اگر چند ش��ماره با من همراه باشی 
حرف های مهمی برای گفتن دارم که آرزو دارم برای تو مفید 
باشند. در شماره بعد رازهای مهربانی را به تو خواهم گفت. اگر 

سؤالی داری حتماً با دفتر مجله در تماس باش. 
مطمئن باش من يكی تو را خیلی دوست دارم و برايت اهمیت 

قائل هستم.
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حرف زدن و گوش دادن دو نعمت بزرگ الهی هستند که سهم 
عم��ده ای در ايجاد و تداوم ارتباط های انس��انی دارند. در اين 
می��ان گوش دادن در روابط میان فردی، اهمیت ويژه ای دارد. 
بر پايه پاره ای بررس��ی ها، به طور متوسط 45 درصد از زمان 

ارتباط صرف شنیدن می شود.
  هنر خوب گوش دادن از مهارت هاي مهم ارتباطي است که در 
ارتباط میان والدين و فرزندان، شاگردان و معلمان، شنوندگان 
برنامه های راديو تلويزيونی و مجريان و نیز شنوندگان نشسته 
در جلسات مذهبی و مساجد و در مسئله يادگیری در مدرسه 

حرف اول را می زند.
اينكه چه بشنويم و چگونه بشنويم مثل هر کار ديگری دارای 
آداب به خصوصی اس��ت که رعاي��ت آنها به تقويت و بقای 
يك رابطۀ سالم و سودمند کمك می کند. در مقابل بی توجهی 
به آنها می تواند روابط انسانی را متزلزل و حتی شكننده کند؛ 
زيرا گفتن و شنیدن دو خط ارتباطی با مردم است پس برای 
داشتن رابطه ای سالم و سودمند نیازمند آنیم که شیوۀ صحیح 
حرف زدن و گوش دادن را بیاموزيم. اين کار به ما در مدرسه، 

خانواده و ارتباطات ديگر بسیار کمك خواهد کرد.
گوش دادن چنان که می نمايد کار س��اده ای نیست و مستلزم 
آن اس��ت که شنونده س��خن گوينده را با دقت گوش دهد و 
منظور او را، که گاه ورای کلمات است، کشف کند؛ برای مثال، 
اگر پدری به فرزندش بگويد: »پسرۀ بد!« اين سخن به ظاهر 
توبیخ آمیز است، ولی ممكن است لحن گفتار چنان باشد که از 

آن محبتی احساس شود.
می بینید که گوش دادن نیازمند رعايت پاره ای ضوابط و آداب 
و توجه کردن به برخی ريزه کاری هاست. می دانید که شنیدن با 
گوش دادن تفاوت دارد. شنیدن در يك تعريف ساده، دريافت 
فیزيك��ی امواج صدا از طريق گوش هاس��ت و يك عمل غیر 
ارادی اس��ت؛ يعنی در ط��ول روز صداهای مختلفی بی اختیار 
وارد گوش��مان می شوند. نشسته ايم و داريم مطالعه می کنیم، 
ام��ا بوق اتومبیل ها، صدای پرنده ها و خیلی صداهای ديگر را 
نیز می ش��نويم، ولی گوش دادن فعالیتی ارادی است که آن را 
انتخ��اب می کنیم. فعالیتی روان ش��ناختی و پیچیده که با آن 
راهنمايی گرفتن، آموزش، فهمیدن احساسات ديگران، حمايت 

عاطفی آنها و نیز کسب بسیاری از اطالعات میسر می شود.
چه بشنويم؟اين سؤال خود نشان می دهد که ما نمی توانیم و 
نباي��د به هر چیزی گوش بدهیم. گوش دادن نیز مانند ديگر 
حواس دارای چهارچوب و نیازمند تربیت اس��ت. همان گونه 
ک��ه نمی توان هر چیزي را نگاه کرد؛ يعنی نگاه کردن همراه با 
محدوديت است، گوش دادن نیز محدوديت های خاصی دارد. 

به فرض گوش دادن به غیبت ديگري  مگر مجاز است ؟
يامگر هر ترانه و آهنگی را با هر مضمونی می توان شنید؟

امام سجاد)ع( در همین مورد فرموده است:
ــی به هر چه  مي خواهی گوش  بدهی  ».... نمی توان

زيرا خداوند بزرگ می فرمايد گوش و چشم و 
دل همه مسئولند.«)الحیاه، ج8 ،ص 88(

امام علی)ع( نیز فرموده اس��ت: »گوش 
خود را به خوب گوش دادن )و تأمل کردن 
ــخن( عادت ده و به سخنانی که  در هر س
ــو را بهتر نمی کند گوش  احوال و اوضاع ت

مسپار.« )همان، ص 87(
همان گون��ه ک��ه می کوش��یم پاکیزه ها را 
بخوريم  و از هوای آلوده فراری هس��تیم و 
سعی می کنیم هوايی سالم را به ريه هايمان 
بفرستیم نبايد اجازه بدهیم هر چیز آلوده و 

ناپاکی وارد ذهن و روان ما بشود. بايد بدانیم 
چش��م و گوش ما دروازه های ورودی 

ذهن و روان ما هس��تند. اين 
سجاد)ع(  امام  آموزۀ 

به ماست:
»حق گوش 

اين است 
ــه  ک

حسين امينی پويا
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متأسفانه بس��یاری از ما به حرف طرف مقابل درست گوش 
نمی دهیم؛ برای مثال به ظاهر به سخن کسی گوش سپرده ايم، 
ولی غرق در رؤياهای خويش در عالمی ديگر سیر می کنیم. يا 
به جای گوش دادن همۀ حواس��مان به اين است که جمله ای 
فراهم آوريم تا هنگامی که زمینه مساعد شد حرف خودمان 
را بزنیم. معلوم اس��ت که در اين گونه موارد درست متوجه 
حرف ها نشويم و همین گاه باعث می شود سوءتفاهم هايی پیش 
آيد. پس نبايد تا وقتی س��خن کسی را درست و کامل گوش 
نداده ايم، آن را بد تعبیر کنیم. بسیاری از سوء تعبیرها ناشی 
از رعايت نكردن همین نكته به ظاهر س��اده اس��ت. حتی در 
صورت ابهام در س��خن کسی، معنی ندارد درك بدی داشته 
باشیم بلكه می توانیم از گوينده بخواهیم دوباره منظور خودش 
را حتی در صورت نیاز به شكل ديگری توضیح بدهد شايد اين 
بار متوجه منظور او بشويم يا نه، بكوشیم در نهايت نوعی توجیه 

برای حرف های او پیدا کنیم.
ــته نيست به سخنی که از  امام علی)ع( فرموده اس��ت: »شايس
ــی خارج شد گمان بد ببری تا جايی که احتمال خير  دهان کس

و نيکی در آن می يابی.« )نهج البالغه، حكمت 360(
البته نمی گويیم همه جا بايد خوش بین بود. گوش دادن با نظر 
انتقادی نیز در بعضی موارد ضرورت دارد به خصوص که ما 
در دنیاي��ی آکنده از تبلیغات گمراه کننده زندگی می کنیم. به 
ياد داشته باشیم کسی که به آسانی باور می کند به آسانی هم 

فريب می خورد.
فعال و مثبت گوش بدهیم:

به فرض هنگامی که در مس��جد به سخنرانی روحانی گوش 
می دهیم اگر هدفمان اين باشد که چیزی ياد بگیريم می توانیم 
آگاهی های خوبی کس��ب کنیم. اين ن��وع گوش دادن، مثبت 
و فعال اس��ت. ش��ما گوش می دهی��د تا آگاه ش��ويد، اما اگر 
گوش کردن برای چیزی غیر از يادگیری باش��د � مثالً برای 
ايراد گرفتن � اطالعات مفید می تواند به راحتی از ديد ش��ما 

پنهان شود.
پس همه جا نبايد مانن��د کارآگاهان به حرف ها گوش داد. 
آنها با ترديد به همه چیز نگاه می کنند؛ چون طوری تعلیم 
ديده اند که بتوانند در سخنان طرف مقابل سر نخ ها را پیدا 
کنن��د. آنها به ج��ای آنكه به ظاهر کلم��ات دقت کنند به 
دنبال واقعیاتی می گردند که به گمان آنها پش��ت اظهارات 
آشكار پنهان است. اگر چه مظنون بودن برای يك کارآگاه 
ضروری اس��ت، اما برای ما چطور؟ مگر ما در پی کش��ف 
جنايتی هستیم. ما در مسجد پای سخنرانی نشسته ايم يا در 
کالس در حال آموختن هس��تیم و ... کارآگاهی رفتارکردن 
مانع ارتباط ما با کس��انی مي شود که به آنها اعتماد داريم و 

می خواهیم از آنها بیاموزيم.

ــخنی را وارد قلبت کند مگر  ــذاری هر س نگ
مانند روزنه ای پاک که در دلت نيکی ای 
پديد آورد يا مايۀ دست يابی به اخالقی 
شايسته گردد؛ چون گوش راه )ورود( 
گفتار به قلب )و درون( انسان است 
که مفاهيم گوناگون نيک و بد را به 

دل می رساند.« )همان، ص 88(
به قول مولوی:

آدمی فربه شود از راه گوش
جانور فربه شود از حلق و نوش 
)مثنوی، دفتر شش��م، بیت 291( پس اگر 

حساب شده بايد شنید، نمی شود 
پای س��خن هر کس��ی نشس��ت و 
گوش ها را در برابر هر رسانه ای گشود.
ــه هنگام گوش دادن  مواردی ک

بايد رعايت کرد:
درس��ت و دقیق به 
گوش  حرف ها 

بدهیم:
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با کالم، نگاه و حرکات مناسب نشان دهیم که سرا پا گوشیم:
نگاه کردن به گوينده و ديگر واکنش های مناس��ب احس��اس 
رضايت و عالقه مندی ما را به ادامۀ گفت و گو نشان می دهد. 
اگر در حال گفت و گو هستید با روش های زير می توانید نشان 

دهید که صحبت های طرف مقابل را دنبال می کنید:
تكان دادن س��ر به عالمت موافقت )البته در جاهايی که مورد 
توافق شما نیز هست( يا بیان کلمه ا ی نظیر بله، آهان، متوجه ام... .

با تك��رار کلماتی از گفته های طرف مقاب��ل و ... با اين کارها 
پی��ش م��ی رود در غیر اي��ن  صورت گف��ت و گوی ش��ما 

معموالً طرف مقابل گمان می کند که به 
صحبت های او عالقه نداريد.

در س��خنرانی ها نیز ب��ا نگاه کردن و 
نشان دادن توجه خود می توان سخنران را 
به ادامۀ سخن تشويق کرد. بهترين واعظان نیز 
در صورتی که با مخاطب بی توجه روبه رو شوند 
اغلب نطقش��ان به اصطالح کور می ش��ود. 
فراموش نكنید که ش��نونده همیش��ه يك 

طرف ارتباط است.
به زبان  بدن و آهنگ 
و تن ص��دای گوينده 

نیز توجه کنیم:
ب��ا اين کار می توانید نكات اصل��ی صحبت گوينده را 
درك کنید. لحن کالم، لرزش چانه، لبخند شادی و ... همگی 
اطالعات بس��یار مهمی را القا می کنند. احساسات و عواطف 
مانند پیك و قاصد عمل می کنند و چاشنی حقايقند. البته بعضی 
از گويندگان احساسات خود را بروز نمی دهند. آنها مانند زمینۀ 

عكس ها ممكن است در نگاه اول چندان در نظر نیايند.
بي دلیل سخن ديگران را قطع نكنیم:

به ط��رف مقابل فرصت دهیم که حرفش را کامل بزند. هر 
چند گاهي نسبت به سخنان گوينده بايد تحمل و صبوري نشان 
داد. به هر حال بريدن حرف ديگران شیوه اي ناپسند و دلیل 

کم ظرفیتي و نیز بي ادبي است. به قول سعدي رحمه  اهلل علیه:
سخن را سر است اي خردمند و بن 

میاور سخن در میان سخن
خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش

نگويد سخن تا نبیند خموش )گلستان، باب چهارم، حكايت هفتم(
در سیرۀ رفتاري پیامبر )ص( نیز مي خوانیم آن حضرت سخن 

کسي را قطع نمي کرد تا به پايان برسد. )الحیاه، ج9، ص 741(
 به هنگام گوش دادن باي��د توجه کنیم اگر بحث از موضوع 
اصلي منحرف ش��د آن را دوباره به مس��یر اصلي برگردانیم. 
اين نه تنها بي ادبي نیست بلكه نشانۀ آن  است که به سخنان 

گوينده کمال توجه را داشته ايم.

وقتي در حال گوش دادن هستیم به کار ديگري نپردازيم:
اگ��ر هنگام تدريس معلم با وس��یله اي بازي کنید يا به جاي 
نگاه کردن به معلم مشغول نوشتن باشید معلم ممكن است 
تصور کند شما حال گوش کردن نداريد. حال اگر نوشتن شما، 
يادداشت برداري از سخنان او باشد بايد به وي جوري بفهمانید 

که از صحبت هاي وي يادداشت  بر مي داريد.
ش��ايد برخي از ش��ما فكر کنید با چش��م هاي بسته بهتر به 
حرف هاي معلم و اس��تاد گوش مي دهید و مي فهمید، اما آيا 

معلم شما نیز اين گونه فكر مي کند؟
همه ج��ا گوش دادن فقط يك  فعالیت عقالني نیس��ت يك 

فعالیت بصري نیز هست.
اگر مي خواهی��د دانش آموزي خوش برخورد و مؤدب به نظر 
آيید بايد نش��ان دهید که به صحبت هاي معلم، دقیق گوش 

مي دهید.
با حوصله گوش دهید:

هنگام گوش کردن اگر حدس مي زنیم نكته اي خاص را لحظاتي 
بعد خود گوينده ممكن اس��ت بیان کند يا ش��رح  دهد بهتر 
است از پرسیدن آن خودداري کنیم. مي شود منتظر ماند و در 

صورت نیاز و در نهايت آن را پرسید.
در موقع تكراري بودن مطالب، باز هم با عالقه گوش کنیم:

اگر گوينده داس��تان يا مطلب��ي را بازگو مي کند که آن را قباًل 
شنیده ايد، بهتر است باز با عالقه به آن گوش بدهیدگويی براي 
اولین بار آن  را مي شنويد. اين کار کمي مشكل به نظر مي رسد، 
ولي ما بايد تربیت شويم. درست نیست با بي اعتنايي يا به هر 
شكل ديگر حتماً به گوينده بفهمانیم مطلبي را که  وي با هیجان 

بیان مي کند برايمان تكراري است.
از کنجكاوي در سخن خصوصي افراد بپرهیزيم:

اگر کس��اني با هم صحب��ت مي کنند و ح��دس مي زنیم که 
مايل نیستند کس ديگري سخن آنها را بشنود، نبايد فضولي 
کنیم، گوشه اي استتار کرد يا به اصطالح فال گوش ايستاد و 
حرف هايشان را ش��نید. بعضي ها در چنین مواقعي دو گوش 
ديگر نیز قرض مي کنند  و س��یر تا پیاز ماجرا را مي ش��نوند. 
مي توان به جاي اين کارهاي غیراخالقي از آنها فاصله گرفت 
تا راحت باشند يا دست کم بي توجه به حرف هاي آنها به کار 
خود مشغول بود. در اين مورد فرقي نمي کند که سخن گفتن 

آنها حضوري باشد يا تلفني يا به هر شكل ديگر.

منابع:
1. معجزۀ گفت و گو، ترجمۀ اکرم کرمي، انتشارات صابرين، چ چهارم، 1391.

2. اخالق معاشرت، جواد محدثي، بوستان کتاب، 1390.
3. الحیاه، محمدرضا حكیمي، دلیل ما ، ج 8و 9، چ اول 1388.

4. مهارت گفت و گو، جواد ايرواني، دانشگاه علوم رضوي، چ پنجم 1388.
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يک بند از ترکيب بند براي امام حسين)ع(

اين کشتۀ فتاده به هامون، حسین توست
وين صید دست و پازده در خون، حسین توست

اين نخِل تر،کز آتش جان سوز تشنگي
دود از زمین رسانده به گردون، حسین توست

اين ماهي فتاده به درياِي خون که هست
زخم از ستاره بر تنش افزون، حسین توست

اين خشك لب فتادۀ دور از لب فرات
کز خون او زمین شده جیحون، حسین توست

اين شاه کم سپاه، که با خیل اشك و آه
خرگاه زين جهان زده بیرون، حسین توست

اين قالب تپان که چنین مانده بر زمین
شاهِ شهیِد ناشده مدفون، حسین توست

چون روي دِر بقیع به زهرا)س( خطاب کرد
وحِش زمین و مرِغ هوا را کباب کرد.

                                           محتشم کاشاني)شاعر قرن دهم هجري(

لو بيا
توي  آن فنجان آب

بي صداي  بي صدا
من نبودم تو خودت

ريشه کردي لوبیا

پوست سفتت، خودش
ذره ذره باز شد
زندگِي تازه ات

بعد از آن آغاز شد

من خودم مي کارمت
توي گلداني قشنگ

چون تو فردا مي شوي
يك گیاه سبز رنگ

ريشه کردي بي صدا
هستي االن شاد شاد

کي به تو اي لوبیا
ريشه کردن ياد داد؟

                        منيره هاشمي

کتاب شب
شب 

کتاب قصه است
پشت جلد آن سیاه

روي جلد، عكس ماه
توي قاب گنبدکبود

قصه ها شروع مي شوند با:
يك ستاره بود، يك ستاره هم نبود. 

                          مريم اسالمي



معرفی رشتۀ » انيميشن«
ــؤال های ما.  ــتند که می روند دنبال جواب س بعضی ها هس
ــتندکه می روند دنبال عالقه هايشان و هر  بعضی ها هم هس
ــيدن به آنها را پيدا می کنند. سختی هم  ــده راه رس طور ش
می کشند. می دانند که بايد خيلی زياد تالش کنند و ممکن 
است خيلی زياد در مدرسه بمانند، اما خب رشتۀ انيميشن 

است ديگر.
آنها می روند، درسشان را می خوانند و می دانند که اين رشته 
انتهايی ندارد و هيچ وقت نبايد فکر کنند بهترين انيميشن 

دنيا را ساخته اند.
ــؤال  ــتند که می روند دنبال جواب اين س بعضی ها هم هس
ــگی ما،»چطور می شود کارتون و انيميشن ساخت؟  هميش

کار سختی است؟«

مدرس��ه ای که »آرمان ژاله دوست« و »هادی حلیمی« در آن 
درس می خوانند پر از رايانه است، مي دانید که حاال ديگر بعضی 
کارها را رايانه ها انجام می دهند. با اين حال آنها يك کارگاه هم 
در طبقۀ آخر مدرسه  دارند. اتاقي تاريك که می توانند آن را 
نورپردازی کنند و آنجا دکور بسازند. توی اين کارگاه می شود  
براي ساختن انیمیش��ن عروسك ساخت و از هر حرکت آن 
عكس گرفت. وقتی ش��اگرد چنین مدرسه ای باشی بايد زياد 
فیلم و انیمیشن ببینی. بايد طراحی ياد بگیری. اصالً يك درس 
داری به نام بازی و حرکت. در يك فضای بزرگ می ايستی و 
آرام آرام حرکات بدن هم کالسی هايت را نگاه می کنی تا بعد 

بتوانی انیمیشنی بسازی که آدم هايش واقعی باشند.
ديگر چه؟ توی اين مدرس��ه همه چیز گروهی است. هرکس 
بايد به استعدادهای ديگران  احترام بگذارد، دانش آموزها بايد 
چند تا چند تا با هم  کار کنند. اين طوری اس��ت که می شود 

توی اين رشته موفق شد!

اين ويژگی ها را داريد؟
 عالقه

 تخّیل قوی
 قدرت بیان تخّیالت

 شكست ناپذيری
 داشتن ذهن جست وجوگر

و....

اين درس ها را مي خوانيد:
 کارگاه انیمیشن
 ادبیات داستانی
 رايانه انیمیشن

 طراحی
 تاريخ هنر

 بازی و حرکت
 طراحی و حرکت

 مبانی هنرهای تجسمی
  فیلم نامه نويسی انیمیشن
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اين چيزها را ياد مي گيريد:
 اجرای برنامه 3DMAX )تريدی مكس(که يادگیری کامل 

اين برنامه شش سال طول می کشد.
 تكنیك های مختلف انیمیشن)فريم به فريم ]يعنی با تكنیك 
حرکت دادن حجم ها و عكاسی از آنها[ و دوبعدی ]طراحی و 

رنگ گذاری[(
 فیلم نامه نويسی برای انیمیشن های کوتاه و بلند

و.......

ابزار کار شما اينهاست:
 نرم افزارهای رايانه ای

 تجهیزات مختلف برای ساختن عروسك و دکور
 دوربین فیلم برداری

 دوربین عكاسی 
 میز نور

و...

امتحان پايان ترم شما اين 
شکلي است:

آرمان می گوي��د:»از چهارماه قبل 
از پايان ترم ب��ه ما مي گويند يك 

انیمیشن بس��ازيم. ما بايد يك گروه 
باشیم که هر کدام توانايی هايي داشته 

باش��یم، کسی عروسك بس��ازد، کسی 
فیلم برداری کند،کس��ی تدوي��ن کند و.....

حاصل کار ما بررس��ی می ش��ود و بايد تمام 
اصولی را که آموخته ايم در فیلم به کار برده 

باش��یم؛ براي مثال کار ما فیلم نامه خوبی 
داش��ته باش��د، يا آناتومی بدن که در 
بازی و حرکت ياد گرفته ايم در آن به 

کار رفته باشد. اين طوری است که نمرۀ 
خیلی از درس هايمان به کار عملی مان بس��تگی 

دارد.«

در چه رشته هايي ادامه تحصيل خواهيد داد؟
اين خیلی غم انگیز اس��ت، ک��ه ب��رای دوره کاردانی يا حتی 
کارشناس��ی، رشتۀ انیمیش��ن وجود ندارد. شما بايد در ديگر 
رشته های هنر درس بخوانید و آن وقت برای کارشناسی ارشد 

دوباره انیمیشن را انتخاب کنید.

*تیتر برگرفته از انیمیشن »تهران 1500«، ساختۀ بهرام عظیمی
**با تشكر از هنرستان پسرانه کمال الملك، منطقه يك آموزش و پرورش تهران

 



ناجی کاروانقهرمانان
يك کاروان براي زيارت بارگاه امام رضا)ع( به سمت 
مشهد مي رود. پهلوان »محمد مازار« از پهلوانان دلیر 

ايراني هم از مسافران اين کاروان است.

پهلوان! اگر رخصت 
بفرمايید امشب را در 

همین کاروان سرا بمانیم 
و استراحتي بكنیم و صبح 

راهي شويم.

هر چه اهالي کاروان 
صالح بدانند... فقط 
دلم مي خواهد زودتر 
به پابوسي آقا امام 

رضا)ع( برسم.

پهلوان! شب را بیرون 
کاروان سرا استراحت 

مي کنید؟

بله. امشب هوا خیلي خوب 
است. اما به اهالي کاروان 

بگويید خیلي مراقب باشند. 
شنیده ام که عده اي راهزن از 

خدا بي خبر  در اين حوالي کمین 
کرده اند.

بايد داخل خورجین چیز با 
ارزشي باشد که آن را زير 

سرش گذاشته است. بايد آن 
را بردارم!

نادر فاضلی 
تصويرگر: مجيد صالحی

به به! عجب لقمۀ چرب و 
نرمي. اين چه کسي است 
که جرئت کرده بیرون 

کاروان سرا بخوابد؟

آهاي مردك! نصف 
شب هوس دزدي به 

سرت زده است؟



در قديم بعضي از پهلوانان به 
همراه کاروانيان به سفر مي رفتند 

تا از اهالي کاروان در برابر 
دزدها و راهزن ها مواظبت کنند. 
مي گويند پهلوان محمد مازار در 
همين سفر در خراسان با پهلوانان 
بسياري کشتي گرفت و بر همۀ 
آنها پيروز شد. او پهلواني بسيار 
نيرومند بود. مي گويند در اواخر 
عمر يک دستش فلج شد و از 

کار افتاد اما با اين حال به دستور 
جالل الدوله حاکم يزد با پهلوانان 
نيرومند آن ديار کشتي گرفت و 
در روزي که عدۀ زيادي از مردم 
براي تماشا آمده بودند در ميان 

حيرت حاضران، پشت حريفان را 
به خاک رساند و آنها را مغلوب 

خود کرد.

اين راهزن 
اينجا چه کار 

مي کند؟

آخ... آخ

من حوصلۀ نصیحت ندارم! 
يا خورجین را مي دهي يا با 

همین خنجر وسط اين بیابان 
تو را خواهم کشت. کسي هم 

صدايت را نمي شنود.

 اي داد بیداد! اينكه 
بیدار است!

 او ديگر هرگز 
از جا بر نخواهد 

خاست که بخواهد 
دزدي کند!

 شرم و حیا نمي کني از 
زائران حرم آقا دزدي 
مي کني؟ برو کار کن و 
نان زور و بازويت را بخور.

گويي تو حرف حساب سرت 
نمي شود. بهتر است تو فرياد بزني و 

رفقايت را براي کمك صدا بزني چون 
مي خواهم به خاطر ايجاد مزاحمت 
براي زائران، حسابي تنبیه ات کنم!

اينجا چه 
خبر شده؟ 

اين راهزن ديگر 
هوس دزدی به 
سرش نخواهد زد.



ان
آب

13
92

12 

مليحه  ظريف شاهسون نژاد

چيتا، سريع ترين حيوان خشکي
ش��تاب س��رعت او 130 کیلومتر در 
ساعت اس��ت که آن را به سريع ترين 
حی��وان چهارپ��ا تبديل کرده اس��ت. 
س��رعت او به حدي است که شصت 
متر را فقط در سه ثانیه و پانزده صدم 
ثانیه مي دود. چیتاها موجوداتي منحصر 
به فرد هس��تند. براي اي��ن حیوان که 
در دش��ت هاي وسیع بي آب و درخت 
زندگي مي کند، سرعت امتیازی بسیار 

بزرگ محسوب مي شود.
شش ها، س��وراخ هاي بیني و قلب چیتا 
بزرگ ت��ر از ح��د معمول هس��تند تا 
اکسیژن کافي به خونش برسد و آن را 
در زمان حرکت هاي هجومی حفظ کند.

سبک وزن
میانگین وزن چیتا ش��صت کیلوگرم 
است؛ يعني از ديگر گربه سانان وزن 
بس��یار کمت��ري دارد؛ ب��راي مثال، 
وزن يك ش��یر بالغ حدود دويست 

کیلوگرم است.

هشدار!
روي هم رفته جمعیت چیتاي آفريقا، 
آسیا و هندوستان رو به نابودي است. 
در س��ال 1990، تعدادشان صد هزار 
قالده در جهان بود و حاال تعدادش��ان 

به حدود ده هزار قالده رسیده است.

بچه ننه ها
توله ه��اي چیتا فقط ب��ا ماده ها زندگي 
مي کنند. م��ادران، آنها را از چیتاي پدر 
دور مي کنن��د و نزديك به هجده ماه از 
توله ها مراقبت مي کنند تا رشد کنند و 

بالغ شوند.

زيستگاه
چیتا عالقۀ بس��یاري به دش��ت هاي 
پهناور دارد. او به راحتي مخفي مي شود 

و حمله مي کند.

ماهي  نوک دراز
 سريع ترين حيوان

 اقيانوس 
اي��ن ماهي قادر اس��ت مس��افت هاي 
طوالني را با سرعت هشتاد کیلومتر در 
ساعت شنا کند. در مسافت هاي کوتاه 
س��رعت او حتي به 140 کیلومتر در 
ساعت نیز می رسد. با سرعتي که اين 
ماهي نوك دراز دارد به سختي مي توان 

آن را صید کرد.
بدن س��فت، ُدم قیچي ش��كل و نوك 
تیزش همگي براي س��ريع شنا کردن 
سازگاری دارند. بالۀ بزرگ اين ماهي 
کمك مي کند سرعتش را هر اندازه که 
بخواهد کم کند و در مواقع الزم  انرژي 
از دس��ت رفته را جبران و براي شناي 
سرعتي بعدي آمادگي الزم را پیدا کند.
ماهي نوك دراز س��تون فقرات بسیار 
انعطاف پذي��ري دارد. مانند چیتا، اين 
انعطاف پذيري اجازه مي دهد که بدنش 
کاماًل خمیده بشود؛ يعني زماني که آن 
را به دست بگیريد مثل يك پالستیك 
خم مي ش��ود. اين انحنا باعث چاالکي 
ماهي مي ش��ود؛ يعن��ي اول خودش را 
به صورت کامل خم مي کند و بعد فشار 
الزم را ب��ه بدنش وارد مي آورد و خود 

را به جلو پرتاب مي کند.

يوسيان بولت در 9 ثانیه و 95 صدم ثانیه صدمتر را مي دود.

سوسک بيري فقط در 31 صدم ثانیه خود را به خط پايان مي رساند البته اگرجثه اش به اندازۀ انسان بزرگ شود.

ماهي نوک دراز اقيانوس در 3 ثانیه و 28 صدم ثانیه صدمتر را شنا مي کند.

چيتا در 3 ثانیه و 15 صدم ثانیه شصت متر را  مي دود.

باز در آسمان در يك ثانیه و 28 صدم ثانیه مي پرد

ــکارچي  ــکار و ش در دنياي حيوانات ش
ــراي بقا با هم مبارزه  مي کنند.  همواره ب
ــما را با  ــد داريم ش ــماره قص در اين ش
غول هاي خسته ناپذير سرعت آشنا کنيم.



سوسک بيري، سريع ترين حشره
به س��رعت اين سوس��ك توجه کنید! 
سوسك و انسان را در خط شروع مسابقۀ 
دو فرض کنید. به محض زدن س��وت 
شروع مسابقه، سوسك شش برابر يك 
دوندۀ دوِي سرعت گام برداشته است؛ 
يعني سوسك بیري اگر قد يك انسان 

بود سرعتش خارق العاده مي شد.

باز، سريع ترين حيوان آسمان
در سقوط آزاد هيچ موجودي به گرد او 
نمي رسد. شايد با مطلبي كه در مورد چيتا 
خوانديد فكر كنيد او سريع ترين حيوان 
دنياست. حاال از شما مي خواهيم فكرتان 

را تغيير دهيد. باز، س��ريع ترين 
حيوان آس��مان با سرعت 250 

كيلومتر در س��اعت است. او 
در موق��ع ش��كار يا جمع 

ك��ردن بال هاي��ش هنگام 
ش��يرجه، هوا را مي شكافد و 

گاهي ت��ا 380 كيلومتر 
سقوط  س��اعت  در 

اين  مي كند.  آزاد 
سرعت او را به 
مقام  بلند ترين 

در مي��ان حيوانات روي زمين رس��انده 
اس��ت. هنگام ش��يرجه براي ش��كار با 
استفاده از نيروي جاذبة زمين حركتش 
را از ارتفاع بلند آغاز مي كند، و با كمك 
گرفتن از ش��كل ب��دن و بال هايش، هر 
لحظه بر سرعت خود مي افزايد، طراحي 
بال هايش طوري است كه هنگام سقوط 

با نيروی مقاومت هوا روبه رو نمی شود.

ميدان ديد
چشمان تيزبين  او طعمه را هر چقدر 

ريز باش��د پيدا مي كن��د و بعد اوج 
مي گيرد. بدنش را پر از باد كرده، 

دمش را جمع مي كند. پاهايش 
را مي بن��دد و در زي��ر دمش 

قرار مي دهد.

سرعت
بال هاي��ش 
را درس��ت 
ب��ه ص��ورت 
هش��ت داخ��ل 
بدن جمع مي كند 
طوري كه هيچ شكافي 
بي��ن پرها پديدار نش��ود. 
منقار نوك تيز و باريك او با اين 

سيستم بدني بسيار هماهنگ است.
افزايش س��رعت در اي��ن پرنده مثل 
بمبي كوچك عمل مي كند. به راحتي 
به س��رعت 380 كيلومتر در ساعت 
مي رسد. چش��مانش پرده اي سه اليه 
دارد كه در زمان شيرجه يك اليه از 

چشمانش مراقبت مي كند.

مشخصات نوک دراز
وزن 90 کيلوگرم

ارتفاع 70 سانتي متر
طول 12 متر و 15 سانتي متر

سرعت واقعي  140 کيلومتر در ساعت
سرعت معمولي 80 کيلومتر در ساعت

يوسيان بولت ، سريع ترين انسان
سريع ترين انس��اني که در حال حاضر 
رک��ورد صدمت��ر و دويس��ت متر در 
اختیار اوست. س��رعت يوسیان بولت 
جامائیكايي بسیار مبهوت کننده است. 
او صد مت��ر را در نه ثانیه و 95 صدم 

ثانیه دويده است.
آناتوم��ي ب��دن بولت براي س��رعت 
خیلي زياد س��اخته شده اس��ت. يك 
متر و 95 س��انتي متر قد و 93 کیلو و 
9گرم وزن دارد. عضله هاي او بسیار 
قدرتمن��د و س��وخت و س��از بدنش 

کامل و حساب شده است.
جدول پر 
سرعت ترين 
موجوادت دنيا



گزارش

مروزبه   اتاق صدفي ا
عجیب ترين خانۀ 

ايران رس��یدم. اينكه می گويم 
عجیب، غلو نیس��ت ها! اين خانه 
سی سال پیش، گران ترين خانۀ دنیا بوده. می دانم فكر مي کنید 

دارم سرتان کاله می گذارم، اما من کلی مدرك دارم.
امروز داشتم توی خیابان امام خمینی تهران راه می رفتم  و به 
اي��ن فكر می کردم که چرا هیچ جای رويايی و هیجان انگیزی 
وجود ندارد  که يكهو يك درب چوبی بزرگ ديدم، بعد چند 
نفر خارجی را ديدم که دم در چوبی ايستاده بودند. خب چه 

کار کردم؟ بدو بدو دويدم سمتشان و گفتم: »های!«
 آنها هم جوابم را دادند و من ذوق زده شدم و چیلیك چیلیك 
با آنها عكس گرفتم. در همین گیر و دار بود که پشت سرم يك 
حیاط بزرگ را ديدم پر از دار و درخت و سنگفرش. بعد يك 

دکه را ديدم که سردرش نوشته شده بود :»فروش بليت.«
اين طوری شد که قدم به عجیب ترين خانه ايران گذاشتم.

خوب به عكس ها نگاه کنید تا 
باورتان شود من هم هاج و 
واج مانده بودم. اولش يك 
کتاب خانه ديدم که پر از 
کتاب های تاريخی و نفیس 

بود. بع��د دختری آنجا بود 
ــويد  ک��ه گفت:»بايد عضو ش

تا....«
آن وق��ت ما پريديم توی بغل هم. او مهتا بود؛  دوس��ت هم 

مدرسه ايم . 
-تو اينجا چه کار می کنی؟

*اينجا کار می کنم.
-اينجا چی چی است؟

*موزه مقدم.
-چی؟

آلما توکل



*موزۀ 
ــدم. اينجا  مق
محمد تقی  ــۀ  خان
خان احتساب الملک است 
ــرش محسن توی آن  که بعدتر پس
ــناس و نقاش بود.کلی  ــرد. او باستان ش زندگی ک
هنر ديگر هم داشت. اين خانه را هم جوری تزئين کرده که 
يک زمانی اينجا گران ترين خانه دنيا بوده. او اين خانه را به 
دانشگاه تهران اهدا کرد و حاال هم اسم اينجا شده موزۀ مقدم.

-اينجا چقدر ديدني است.
*معلوم است.

 اين طوری شد که من و مهتا با هم رفتیم توی اين خانه. بگذاريد 
برايتان بگويم. يك حیاط بزرگ، پ��ر از دار و درخت را تصور 
کنیدکه دو سمتش میز و صندلی سنگی گذاشته اند )فكر کنید 
عصرها برويد بنشینید آنجا و پاستیل بخوريد و به روياهايتان 
فكر کنید!(دورتا دور اين حیاط س��اختمان است. يك سمتش 
ساختماني است که به سبك ساختمان های قرون وسطی ساخته 
ش��ده است. سر درش هم يك زنگ بزرگ آويزان است. توی 
اين ساختمان يك اتاق هست به نام اتاق صدفی و در و ديوارش 

با صدف ه��ای عجیب و غريب 
پوشانده شده است. واقعاً فكر کنید 
آدم چند س��اعت در روز را توی 

اين اتاق بگذراند!
آن ورترش هم اتاقی پر از اشیای 

تاريخی بود.
ــا را خود آقای مقدم  مهتا:»اينه
می خريده. ببين ديوارها هم پر از 

کاشی های ايرانی است.«
داش��تم می گفتم، بعد ما رفتیم آن ور حی��اط که گلخانه را 
ببینیم، درش بسته بود و پر بود از گلدان های جورواجور.آن 
ورتر چه بود؟ يك استخر برای شنا، آن ورتر چه بود؟»ديوار 
تجدد« يك عالم ستون آبی رنگ بود که دو تا حیاط خانه را 
از هم جدا می کرد، آن ورتر چه بود؟ ديوارهای کاشی کاری 

شده که رويشان پر از نقاشی های زيبا بود.

برايت��ان بگويم 
که اين خانه پر از اشیای 

تاريخ��ی اس��ت. پ��ر از مفرغ، 
مجسمه، ظرف و ...   به خاطر 
همین اس��مش موزه است، اما 
جای جالبش اين است که هیچ 
چیز آن قرينه نیست. می دانید 
منظورم چیس��ت؟چون توی 
همه خانه های ايرانی همه چیز 
موازی و دوتاست ؛ براي مثال 
س��تون ها دوتا هس��تند، از هر 

دری دوتا شكل هم وجود دارد، يا ورودی و خروجی روبه روی 
هم اس��ت، اما هیچ چیزی توی اين خانه دوتا نیست، يك در 
اين ور اس��ت، يك پله يك ور ديگر، به خاطر همین اين خانه 
ش��كل بقیه خانه های قديمی که ديده ايد نیست. يك بخش 
هیجان انگیز ديگر هم قاشق، چنگال، قابلمه، قهوه جوش و بقیۀ 
وس��ايل آقای مقدم است. او س��ال 66 از دنیا رفته است، اما 
دوربی��ن و کاله جهانگردی و قطب نمايش را می ش��ود هنوز 
هم ديد. يك بخش جالب ديگر هم لباس��ی است که او برای 
فارغ التحصیالن دانش��گاه تهران طراحی کرده و به ديوار زده 
اس��ت. از آن لباس ه��ای کاله دار که موق��ع گرفتن مدرك 

کارشناسي همه تنشان می کنند. 
از در و ديوار اين خانه هم هرچه بگويم کم گفته ام.

بله می گفتم. من امروز حدود چهار س��اعت در 
»موزه مقدم« بودم. آن قدر چیزهای عجیب 
داشت که نمی شود همه اش را نوشت. البته 

اين هم وظیفۀ من نیست. يك خبرنگار کوله پشتی 
فقط کنجكاوی آدم ه��ا را برمی انگیزد وگرنه که 
مزه اش می رود بنويس��م توی آن خانه ديگر چه 
خبرهاي��ی بود،آن وقت تنبل��ی می کنید و بلند 

نمی شويد برويد خودتان جاهای جالب را ببینید. 
امروز روز خیلی خوبی بود و آخرش هم يك نتیجۀ اخالقی 
داش��ت :»آدم اگر سرش را بچرخاند دور و برش خيلی 

چيزهای جالب می بيند که  تا به حال نديده است.«
حاال بماند که من خیلي از نتیجۀ  اخالقی خوشم نمی آيد، 

اما خب پیش آمد ديگر!
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نوشتۀ مارتين آئور
ترجمۀ حبيب يوسف زاده

اگر روزی بتوانید به کهكشان های دور دست سفر کنید، بعید 
نیست عاقبت سر از جاهايی در  بیاوريد که خیلی شبیه منظومۀ 

شمسی خودمان باشند.
شايد آنجا سیاره ای به بزرگی زمین کشف کنید و با مردمانی 
شبیه زمینی ها آشنا شويد، با اين تفاوت که پوستشان احتماالً 
آبی خواهد بود و گوش هايش��ان درپوش خواهد داشت تا هر 

وقت نیازی به شنیدن نداشتند، آن را ببندند.  
در يكی از همین س��یاره های دور دست بود که روزی جنگی 
در گرفت و آدم های آبی زيادی کش��ته شدند. در اين جنگ 
بچه های زيادی يتیم شدند. درمیان خرابه های يكی از خانه ها 
که با بمب ويران ش��ده بود، پسر آبی کوچكی نشسته بود و 

به خاطر از دس��ت دادن پدر و مادرش زار زار گريه می کرد. 
او مدت زيادی همان جا نشس��ت و گريه کرد، اما س��ر انجام 
گريه اش بند آمد؛ چون ديگر اش��كی برايش نمانده بود. بعد، 
يقۀ پیراهنش را باال داد، دس��ت هايش را در جیب شلوارش 
گذاش��ت و راه افتاد. هر جا تكه سنگی می ديد، لگدی به آن 
م��ی زد و هر جا ُگلی می ديد با پ��ا لِه  می کرد. در همین حین 
توله سگی نزديكش شد و در حالي که برايش ُدم تكان می داد، 
کنار او  شروع کرد به راه رفتن. انگار تصمیم گرفته بود سِگ 

با وفای او شود.
پس��رك به س��گ گفت: »زود باش برو، اگر پیش من بمانی، 
مجبور می شوم دوستت داشته باشم، اما من ديگر نمی خواهم 

پسر 
سيارۀ آبی
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کسی را در زندگی دوست داشته باشم.«
 وقتي سگ دوباره برايش ُدم تكان داد، پسرك تفنگی را از کنار 
جسد يك سرباز برداشت و در حالی که او را نشانه گرفته بود، 
فرياد زد: »برو، وگرنه با اين تفنگ می کشمت!« سگ بیچاره با 

ديدن اين صحنه ُدمش را روی کولش گذاشت و فرار کرد.
وقتی سگ دور شد، پسرِك آبی نگاهی به تفنگ کرد و گفت: 
»تو را با خودم می برم، ما می تونیم دوستان خوبی برای همديگه 

باشیم.« سپس گلوله ای به يك درخت خشكیده شلیك کرد.
کمی آن طرف تر يك اسكوتر پرنده هم پیدا کرد که درگوشۀ 
خیابان رها شده بود. سوارش شد و سعی کرد روشنش کند. 

اسكوتر پرنده آمادۀ پرواز شد.
پسرِك آبی با خود گفت: »حاال من يك تفنگ و يك اسكوتِر 
پرنده دارم و اينها خانوادۀ من هس��تند. البته می توانستم يك 
سگ هم داشته باشم، اما سگ ممكن بود روزی کشته شود و 

من از غصه اش دق کنم.«
همین طور که با اس��كوتر پرنده اش پرواز می کرد، چشمش به 
خانه ای افتاد که از دود کش آن دود بلند می شد. با خود گفت: 

»انگار  کسي اون جاست.«
چرخی به دور خانه زد و از پنجره پیر زنِي را ديد که مشغول 

آشپزی بود.
پسرك تفنگ را به طرف پیر زن نشانه گرفت و گفت: »زود 

باش يه چیزی بِده بخورم!«
پیر زن گفت: »من همین جوری هم بِهت غذا می دم، تفنگو بذار 

کنار.«
پسرك با تندی گفت: »برای من ادای آدمای مهربونو در نیار، 

وگرنه با اين تفنگ می کشمت !«
پیر زن وقتی ديد حرف زدن فايده ای ندارد، برايش غذا کشید و 
او بعد از اينكه حسابی سیر شد، سوار اسكوتر پرنده شد و رفت.
زندگی پس��رك مدت ها به همین ترتیب می گذش��ت. او در 
خان��ه ای مخروبه مخفی گاهی برای خودش دس��ت و پا کرده 
بود. هر وقت گرسنه اش می شد، با اسكوتر پرنده سراغ مردم 
می رفت و با تهديد اسلحه وادارشان می کرد به او غذا بدهند.

گاه��ی ه��م در میدان های جنگ پرس��ه م��ی زد و قطعات 
س��الح و تانك و نفر بر های منهدم شده را جمع می کرد و به 
مخفی گاهش می برد. با خودش می گفت: »با اينها يك روبات 
زره پوش خواهم ساخت. يك روبات خیلی بزرگ و سنگین که 
اتاق فرمانش باالی س��رش باشد. از آن باال روبات را هدايت 
خواهم کرد و با قدرتی که آن هیوالی آهنی به من خواهد داد، 

هیچ کس حريفم نخواهد شد...« 
روزی دخت��ری کوچك گذرش به نزديك مخفی گاه او افتاد. 
پس��رك با تفنگ بیرون آمد و درحالی که او را نشانه گرفته 

بود، گفت: »از اينجا برو! وگرنه شلیك می کنم!«

دختر گفت: »نمی خواستم مزاحم بشم، فقط می خواستم ببینم 
قارچ ها دوباره شروع به رشد کرده اند يا نه.«

پسرك گفت: »بايد بری، دوست ندارم کسی اطرافم باشه!«
دختر پرسید: »تنها زندگی می کنی؟«

پس��رك گفت: »نه، يه تفنگ و يه اسكوتر پرنده هم دارم، اونا 
خانوادۀ من هستند. تازه، دارم يه روبات زره پوش هم درست 

می کنم.«
- يعنی واقعاً کسی را نداری؟

- خودم نخواستم، می تونستم يه سگ هم داشته باشم، ولی اگه 
کسی اونو می کشت، از غصه دق می کردم.

دختر گفت: »من هم کس��ی را ندارم، می تونیم با هم زندگی 
کنیم.«

- نمی خوام کسی  رو داشته باشم که با تفنگ بشه کشت!
- باشه هر چه قدر دلت می خواد بگرد دنبال کسی که نشه با 

تفنگ کشت!
دختر اين را گفت و از آنجا دور شد.

پسر بعد از مدت ها کار و تالش، سر انجام روبات زره پوشش 
را س��اخت و در اتاق فرمان که روی کلۀ روبات قرار داشت، 

نشست. سپس با روبات غول آسای خود در شهر راه افتاد.
هر طرف که می رفت، مردم از وحش��ت جیغ می کشیدند و 

می دويدند.
پسرك در اتاق فرمان يك میكروفون هم نصب کرده بود. هر 
وق��ت با آن حرف می زد، غرش رعد مانندی از دهان روبات 
شنیده می شد که می گفت: »بین شما کسی هست که نشود با 

تفنگ کشت؟«
اما مردم وحشت زده پا به فرار می گذاشتند و جرئت نمی کردند 
جوابش را بدهند. برای همین، هر چه گشت نتوانست کسی را 

پیدا کند که نشود او را با تفنگ کشت.
روزی از ب��االی کلۀ روبات کس��ی را آن پايین ديد که انگار 

می خواست چیزی را به او حالی کند. 
پس��رك در حالی که از نردبان مخصوص پايین می رفت، با 
خودش فكر کرد: »شايد اين همان کسی باشد که گلوله به او 

اثر نمی کند.«
وقتی پايین رس��ید، ديد همان پیِرزنی است که اولین بار به او 
غذا داده بود. با لحن تندی پرسید: »تو می خواستی چیزی به 

من بگی؟«
پیر زن گفت: »بله، شنیده ام دنبال کسی می گردی که نشود با 
تفنگ کشت، به گمانم بتونم در پیدا کردنش  بِهت کمك کنم.«

پسرك پرسید: »بگو ببینم کجاست؟«
- او پیرمردی  است که آن  باال توی ماه زندگی می کند.

پس��رك گفت: »خیلی دلم می خواد کس��ی رو ببینم که گلولۀ 
تفنگ بِهش اثر نكنه.«
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س��پس به اتاق فرمان برگش��ت و با فش��ار دکمه ای، روبات 
زره پوش تبديل شد به يك راکت غول آسا و به سوی ماه پرواز 
کرد. در ماه، مدت زيادی همه جا را گش��ت و باالخره پیر مرد 
را پیداکرد. او پشت يك تلسكوپ نشسته بود و سیارۀ آبی را 

رصد می کرد.
پس��رِك آب��ی از پیر مرد پرس��ید: »تو هم��ان پیر مردی 

هس��تی که نمی ش��ود با تفنگ کش��ت؟«
پیر مرد جواب داد: »بله همین طوره.«

- داری با تلس��كوپ کجا  رو نگاه می کنی؟
- دارم دربارۀ مردمان سیارۀ آبی تحقیق می کنم.

پسرك پرسید: »می شه اجازه بِدی پیش شما بمونم؟«
پیر مرد گفت: »چی باعث شده همچین تصمیمی بگیری؟«

- چون دوس��ت ندارم پیش کسی بمونم که تفنگ بِهش اثر 
می کن��ه. وقتی پدر و مادرم مردند، تمام اش��ك هامو ريختم. 
می تونستم يه سگ هم داشته باشم، اما اگه کسی اونو می کشت، 
از غصه دق می کردم. امكان اين را هم داشتم که با يه پیرزن 
يا يه دختر کوچولو زندگی کنم، اما اونا ضد گلوله نبودند، اگه 

کشته می شدند، آن قدر گريه می کردم که جونم در می اومد.
پیر مرد گفت: »بس��یار خوب، می تونی پیش من بمونی. اينجا 

اسلحه ای وجود نداره تا کسی بتونه منو بكشه!«
پسرك آبی با تعجب پرسید: »دلیل اش فقط همینه؟!«

پیر مرد گفت: »بله، به همین سادگی.«

- ولی من با خودم تفنگ آورده ام.
پیر مرد گفت: »خیلی بد شد، حاال ديگه نمی تونی پیشم بمونی، 

تفنگت ممكنه منو بكشه.«
پسرك گفت: »پس برمي گردم.«

- بله، بهتره برگردی.
- خیلی بد شد مگه نه؟

پیر مرد پرسید: »دلت نمی خواد بِری؟«
- نه، دلم می خواد پیش شما بمونم ولی افسوس...

پیر مرد گفت: »شايد بتونی تفنگو بندازی دور.«
- شايد، ولی چرا؟

- اگه اين کارو بكنی، می تونی همیشه پیشم بمونی.
پسرك گفت: »اومديم و اين کارو کردم، بعدش چه کار کنم؟«
- می تونی با اين تلس��كوپ، سیارۀ آبی رو تماشا کنی، شايد يه 

روز تونستی بفهمی که چرا اين قدر با هم جنگ می کنند.
- تو می دونی چرا جنگ می کنند؟

- ُخب، راس��تش من هم درس��ت نمی دون��م. به نظرم دلیل 
اصلی اش اينه که همديگه رو خوب نمی شناس��ند. تعدادشون 
خیلی زياده و زندگی شون اون قدر پیچیده است که نمی دونن 
کار هاشون چه تأثیری روی ديگران داره. خبر ندارن سنِگ آهنی 
که با زحمت از معدن در می آرن، صرف ساختن ماشین های 
جنگی و توپخانه می ش��ه. اگه می تونستن خودشونو از اين باال 

ببینن، خیلی چیز ها رو بهتر درك می کردند.
پسرك گفت: » ولی، باالخره يكی بايد حالی شون کنه.«

- شايد، اما من برای اين  کار خیلی پیر و خسته ام.
در اين هنگام پس��رك تفنگش را با تمام زوری که داش��ت 
به گوش��ه ای پرت کرد و تفنگ بعد از مدت ها چرخیدن در 
فضا، روی س��یارۀ آبی س��قوط کرد و تكه تكه شد. از آن پس 
پسرك آبی هر روز با تلسكوپ مردمان سیارۀ آبی را زير نظر 
می گرفت. تصمیم گرفته بود راهی برای نجات آنها پیدا کند و 

به پیش آنها برگردد.



َمن کاَن يُريُد حرَث االخِره نِزد لُه في َحرثِه و َمْن کاَن يُريُد 
ُّيا نؤتِه منِها و ما لَُه فِي االخره ِمن نَصيْب.]شوري: 20[ حرَث الدن

»کسي که زراعت آخرت را بخواهد به او برکت مي دهيم 
ــت دنيا را  ــش مي افزاييم و آنها که فقط کش ــر محصول و ب
ــي از آن به آنها مي دهيم، اما در آخرت هيچ  مي طلبند کم

بهره اي ندارند.«
در اين آيه مردم دنیا در برابر نعمت ها و روزي هاي خداوند 
به کش��اورزاني تشبیه شده اند که بذرهاي مختلف مي کارند 
و در نتیجه محصوالتي متفاوت برداشت مي کنند. گويي اين 
جهان مزرعه آخرت است و اعمال ما بذرهايي هستند که در 
اين مزرعه کشت مي کنیم و امكانات الهي همان باراني است 
که بر اين کش��تزار مي بارد. محصول اين کش��ت ها يكسان 
نیست؛ بعضي بذرها بازدهي کم، کوتاه و زودگذر دارند. اينها 
کاشت کساني است که فقط براي دنیا تالش مي کنند و هیچ 

به فكر جهان ديگر نیستند.
اما آنهايي که هم به دنیا و هم آخرت توجه دارند محصولشان 
پر بار، نامحدود و همیش��ه س��ر سبز اس��ت. مي پرسید چرا 

اين گونه است؟
خداوند بزرگ در ادامۀ آيه به اين سؤال پاسخ داده  است »ما 

کشت اين گونه افراد را افزايش داده و برکت مي دهیم.«
جالب آن است که خداوندنمي فرمايد کسي که براي آخرت 
مي کوش��د از دنیا بي نصیب مي ماند، اما دربارۀ کسي که فقط 
براي دنیا تالش مي کند، مي فرمايد: »کمي از آن � بهرۀ دنیا � 
به او مي دهیم، اما چنین شخصي از آخرت هیچ بهره اي ندارد.«

اين قانون خداوندي اس��ت که نه دنیاپرستان به همۀ آنچه 
مي خواهند مي رس��ند و نه آخرت طلبان از دنیا به طور کامل 
محروم مي مانند. اين وضعیت را به راحتي مي توان در میان 

افراد جامعه ديد.
زندگ��ي اين دو گ��روه با تفاوت هاي��ي در امكانات زندگي در 

گذران است. البته وضعیت فعلي آنها مهم نیست،
بايد اين دو گروه را در پايان کار با هم مقايسه کنیم. در جهان 
ديگ��ر دنیاطلبان  را محروم و نگران خواهیم ديد و مؤمنان را 
امیدوار، شاد و برخوردار. پس مهم عاقبت کار ما آدم هاست. 
و چه زيبا گفته اند که در سفر زندگي، نشستن در قطار خوب 
يا بد، مهم نیس��ت مهم آن است که انسان در ايستگاه خوبي 
پیاده ش��ود. کاش درك مي کرديم که برد با آدم هايي است 
که شناخت درس��تي از زندگي دارند و عالوه بر تالش براي 
تأمی��ن نیازهاي روزمره، در انديش��ۀ زندگ��ي ابدي خود نیز 
هس��تند و با عبادت ها و تالش هاي خالصانه، آخرت خويش 
را نیز آباد مي کنند. چقدر خوب است با اين نوع شناخت در 
زندگي برنامه ريزي و تالش کنیم که در آن صورت هم دنیا را 

خواهیم داشت و هم آخرت را.
منبع:تفسير نمونه، ج2، ذيل آيه مربوطه

فصِل کاشتن
امين حسينی  
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مدرسۀ
آرزوها

در 
مدرسه آرزوها همه از آموختن 

لذت می برند و دانش آموزان اين مدرسه 
جسارت و اعتمادبه نفس وتوان علمی الزم رادارند. 

که گاهی معلم معلمشان بشوند

دانش آموزان 
مدرسۀ آرزوها قادر به استفاده 

از آموخته های خود در حل مسائل و 
مشکالت زندگی هستند. 

دانش آموزان 
مدرسۀ آرزوها 

توانايی هاواستعدادهای خودرا 
می شناسند و می دانند که افراد 

ارزشمندی هستند.

محمد شاکر
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دراين 
مدرسه دانش آموزان 

می دانندکه هيچ مشکلی دراين جهان به 
شکل فردی حل نخواهدشدو باور دارندکه 

مشکالت با خرد جمعی وهم فکری 
گروهی قابل حل است.

درمدرسۀ 
آرزوها هيچ کس به خاطر 

نمره درس نمی خواند



خلی�ج ف�ارس

کاشمر
عکاس: امير قادریزهره کريمی

زيارت، گردش و خريد صنايع دستي و محصوالت يك 
ش��هر  بهانۀ خوبي براي سفر است و اين بهانه ها هر چه 
متنوع تر باش��ند سفر لذت بخش تر اس��ت. اين بار قصد 
داريم به کاش��مر، دومین ش��هر زيارتي استان خراسان 
رضوي سفر کنیم. قدمتش به بیشتر از دو هزارسال )دورۀ 
کیانیان( برمي گردد؛ يعني دورۀ بهمن پسر اسفنديار، نوۀ 
گرشاسب. در قديم به آن ترشیز مي گفتند به معني شهر 
نیرومند اما بعدها به کاشمر )آغوش مادر ( تغییر نام داد.
جن��وب آن به علت مجاورت با کوير آب و هوايي گرم  و 
خشك و ش��مالش به دلیل نزديكي با ارتفاعات سرد و 

خنك است.
از صنايع دستي آن مي توان  به قالي بافي، گیوه بافي و تهیه 
پارچه هاي دست بافت و چادرشب ابريشمي اشاره کرد. 
کش��مش، انگور، زعفران و عناب از محصوالت باغ هاي 

اين شهر و سوغات هاي خوب آن هستند.
 فردوسي از کاشمر در شاهنامه خود اين طور ياد مي کند:

همه نامداران به فرمان اوي    سوي سرو کاشمر نهادند روي
 از نام آوران کاشمر مي شود اين دو نفر را نام برد: آرشیت 
کاشمري)نخستین دانشمندي که نامش در تاريخ ايران 
باستان آمده( و  میرزاعبدالخان)شهاب ترشیزي( که از 

شعراي قرن دوازدهم هجري است. 

  آرامگاه سيدحسن مدرس
از روحانیون ب��زرگ معاصر ايران که 
سال 1317  به دستور رضاخان پهلوي 
با چاي آلوده به سم به شهادت رسید. 
بناي آرامگاه دارای يك گنبد فیروزه اي 
و چهار ايوان است که به سبك معماري 

صفويه ساخته شده است.

خرابه هاي ارگ قديم
 ت��ا دوره قاجاري��ه دور تا دور ش��هر 
ديوارهاي بلندي وجود داش��ته که از 
شهر در برابر حمالت ياغیان محافظت 
مي کرده اس��ت، اما امروزه اثري از اين 
ديوارها نیس��ت و فق��ط خرابه هايي از 
آن با بادگیري که همچنان باقي مانده، 

خودنمايي  مي کند.

شهر سروها
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  برج علي آباد کاشمر
اين برج مربوط به قرن هشتم هجری 
است. هجده متر ارتفاع دارد و از دو 
قسمت تشكیل شده است؛ قسمت 
پايیني دوازده ضلعي است  که پايه 
برج را تش��كیل مي دهد و قسمت 
باالي بدن��ه داراي هجده ترك به 
اس��ت. کاشي هاي  نیم ستون  شكل 
 فیروزه اي رنگ به بناجلوه اي خاص 
داده ان��د. مي گويند لحظ��ۀ تحويل 
سال شمسي را از روي اين برج و با 
استفاده از زاويه تابش نور خورشید 

تعیین مي کرده اند.

  يخدان فروتقه
مربوط به دوره قاجاريه است. يك چاله 
يخدان بزرگ و س��اختماني مخروطي 
ش��كل دارد و جويي که ب��ه داخل آن 
متصل مي ش��ود. در زمس��تان يخ هاي 
داخ��ل جوي را ب��ه چالۀ يخدان منتقل 
مي کردند تا در فصل گرم س��ال اهالي 
از آن اس��تفاده کنند. اين يخدان سه در 

ورودي دارد.

 امامزاده سيدحمزه)باغ مزار(
داخ��ل ب��اغ بزرگ��ي با درختان س��رو 
800 س��اله، آرامگاه مردي از فرزندان 
امام موسي کاظم)ع( قرار دارد که گنبدي 
با کاشي کارهاي س��بزرنگ و ايوان هاي 
آئینه کاري شده با دو گلدستۀ بلند دارد. 
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األسنان

فُل: »َهْل لََك أْسنان يا َجّدي؟« الطَّ

: »ال، يا وَلَدي؛ لَيَس لي أسناٌن.« الَجدُّ

ّفاَحِة َحّتي أرِْجَع.« فُل: »إَذْن، اِْحَتِفْظ لي ِبهِذِه التُّ الطَّ

 عادل اشکبوس

ابتسامات

جدوُل الكلماِت المتقاطعِه

1. بازار

2. پنجره

3. لباس ها

4. انار

5. ماه

6. انگور

7. صندلي

8. چادر يا عبا

9. كالغ

10. ميز

11. ديوار

12. شلوار

13. ابر

14. پيراهن پسرانه

15.گل سرخ

16. پرچم ايران

َبعيَدة

َسأََل ِتلميٌذ زَميَلُه: » َهل أفغانستان بعيدٌة َعن َمدرََسِتنا؟«

نا ِتلميٌذ أفغانَي َيأتي  ؛ ِلنَُّه في َصفِّ أَجاَب زَميُلُه: »ال أُظنُّ

َمْن َبِيِته إلَي اْلَمدرََسِة ُكلَّ َصباٍح َعَلي َدرّاَجِتِه.«

أنا أبي

الّطالُِب )َعَلي الهاِتف(: »اِْبني ُمصاٌب ِبَبرِد 

َشديِد َو ال َيقِدُر أن يأتَي إلَي اْلَمدرََسِة اْلَيوَم.«

ُمساِعُد اْلُمدير: »َمْن َيَتَكلَُّم َمعي؟ َمن أنَت؟«

الّطالُب: »أنا أبي؛ يا َسيِّدي.«

2
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6
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16
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أنا أبی
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Zoo 
Animals

English
Fun

 A wise man once told me that
 there are three kinds of people
 in this world. People who are
 good at math and people who
                                                                               aren’t.

 Teacher: Why do
 birds fly south for the

winter?
 Omid: Because it›s

too far to walk!

Find These Words on the Table

ZEBRA
TIGER
RHINO
MONKEY
LION
HIPPO
GORILLA
GIRAFFE
GAZELLE
ELEPHANT
MOUSE

Z B V G G L E J H T X R I T X
E R G H E G I R A F F E G M U
B K D S X T V V A G B I T N C
R Z S F K X Y O E U X C O W X
A F K B P E X L Y Z Z M P I C
E G Z Q K F E V R Q P P P O S
Q H A N P P P T W I O N I H R
Q F O Z H P R X E I M P H R B
A M T A E T C G P U N O X H I
G C N V N L S O P M L D Z A K
O T G K I B L G D R U E S F D
H X A K T A O E F J E O L B N
Z Y L G Y E D G O O U G I U O
A L L I R O G J N J Z C I E I
O Y Y H V O X Z C P E Y B T L

 Mohammad Ali
Ghorbani

A Joke to Think:

A Riddle to Think
 Why does a girrafe
                                                                               have a long neck?
 Because his feet
!smell



همسفر محمود پوروهاب
ناشناس
کاروان سرا شلوغ بود. خدمتكارها تُند و تُند مشغول کار بودند. 
در ايوان دراز کاروان سرا چند سفره کنار هم انداختند و شام را 
آماده کردند. يك نفر با صدای بلند فرياد زد: »بفرمايید شام! 

بفرمايید، شام آماده است.«
همه دور س��فره ها کنار هم نشس��تند. خدمتكارها کنار سفره 
ايستادند. در دست هر کدام کوزه ای آب و يك پیاله بود. اگر 
چیزی هم در سفره کم می شد، می رفتند و می آوردند. عبداهلل 
کنار پیرمرِد کاروان نشس��ته بود. پیرمرد هم می خورد و هم 
بلند بلند حرف می زد. همه حواسش��ان به او بود. عبداهلل آب 

خواست. يكی از خدمتكارها گفت: »بفرمايید آقا!«
صدای خدمتكار برايش آشنا بود. انگار قبالً صدايش را جايی 
شنیده بود. رويش را به طرف خدمتكار کرد، پیالۀ آب را از او 
گرفت. در نور کمرنگ چراغ چهرۀ خدمتكار جوان را ديد که 
با لبخند نگاهش می کرد. عبداهلل نگاهش را به سفره دوخت 
و با خودش گفت بايد او را جايی ديده باش��م. در اين نور کم 

صورتش خوب پیدا نیست ولی صدايش خیلی آشناست.
عبداهلل ش��امش را خورد و مثل بقیه از جا بلند ش��د و در آن 

سوی حیاط نشست.
نوبت غذا خوردن خدمتكارها ش��د. عب��داهلل از دور مواظب 
خدمت��كار جوان بود. او آهس��ته آهس��ته غذا می خ��ورد. با 
خوشرويی به همه نگاه می کرد. رفتار خوب و صمیمانه اش او را 
به ياد کسی می انداخت، اما نمی دانست چه کسی. خدمتكارها 
هم شامش��ان را خوردند و س��فره ها را جمع کردند. عبداهلل 
از خدمتكاري پرس��ید: »آقا ببخشید، آيا جوانی را که هنگام 

خوردن شام پهلوی شما نشسته بود، می شناسید؟«
خدمتكار گفت: »مگر چیزی شده؟«
- نه، فكر می کنم جايی او را ديده ام.

- نمی دانم کیس��ت. او بین راه به ما پیوست. يادم می آيد که 
به رئیس کاروان گفت: »دوست دارم با کاروان شما به زيارت 
خانۀخدا بیايم، به ش��رط اينكه اجازه بدهید جز و خدمتكارها 

باشم و به مردم خدمت کنم.«
- نگفت از کجا می آيد؟

- نه آقا، خیلی کم حرف است. کارش را خیلی خوب انجام 
می ده��د. من هرگز جوانی خوش اخالق تر و باادب تر از او 

نديده ام.
صبح زود کاروان حرکت کرد. عبداهلل خدمتكار جوان را ديد 
ک��ه پیاده به دنبال کاروان می آمد. ت��ا ظهر کاروان در بیابان 
حرکت کرد. عبداهلل گرسنه اش شده بود. دوست داشت جايی 
پیاده ش��وند و چیزی بخورند، اما رئیس کاروان گفت: »يك 

مقدار ديگر بايد راه برويم تا به چاه آب برسیم.«
همین طور هم ش��د. آنها سرانجام نزديك کوهی به چاه آب 
رس��یدند. خدمتكارها باِر شترها را گرفتند. به مردم و شترها 
آب دادند. عبداهلل، جوان را ديد که وضو گرفت و همراه چند 
نفر در سايۀ صخره های بلند مشغول نماز شد. همان طور که 
ب��ه او نگاه می کرد، دوب��اره به فكر فرو رفت: »يعنی کجا او را 
ديده ام!، خیلی به نظرم آشناس��ت. هر که هس��ت از خانوادۀ 
بزرگی است. حرف زدن و رفتارش با بقیه فرق می کند. نه، او 

هرگز نمی تواند خدمتكار کسی باشد.«
نم��از جوان کمی طول کش��ید. بعد از جا بلند ش��د و با بقّیۀ 
خدمتكارها مش��غول آماده کردن غذا ش��د. بعد از غذا يكی 
از خدمتكارها روی س��نگ بزرگی ايستاد و فرياد زد: »آمادۀ 
حرکت! تا چند لحظۀ ديگر حرکت می کنیم، کسی جا نماند!«

همه آماده ش��دند. عبداهلل زانوبند شترش را باز کرد و بر 
پشت شتر نشس��ت. به اطرافش نگاه کرد. خدمتكار جوان 
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را ديد که مشغول آب کش��یدن از چاه بود. ناگهان يادش 
آمد. با خود گفت: »وای! اين  جوان همان است که دو سال 
پیش، همسفرم بود. بله خودش است، اشتباه نمی کنم، علی 

بن حسین، امام سجاد)ع(.«
فوری از شتر پايین پريد. رئیس کاروان و چند نفر ديگر از او 

پرسیدند: »چه شده عبداهلل، اتفاقی افتاده؟!«
عبداهلل جواب داد: »مگر نمی بینید چه آدم بزرگی بین ماست؟«

پیرمرد کاروان پرسید: »از چه کسی حرف می زنی؟«
- آن جوان را می گويم، آن که لب چاه است.

همۀ نگاه ها به طرف جوان برگشت. يكی گفت: »مگر او کیست؟«
- می پرسی او کیست! او فرزند رسول خدا، علی بن حسین است.
همه تعجب کردند. پیرمرد کاروان گفت: »راس��ت می گويی! 
پس چرا زودتر نگفتی؟ وای چقدر بد شد. او در طول سفر به 

ما خدمت می کرد و ما به او دستور می داديم.«
همه از شترهايشان پیاده شدند و به سوی امام سجاد)ع( رفتند. 

او را در آغوش گرفتند و صورتش را بوسیدند.
- آقا ما را ببخش! به خدا تو را نمی شناختیم.

- ای فرزند رسول خدا اگر دستوری داديم و بی ادبی کرديم ما 
را ببخش. خدا کند از دست ما نرنجیده باشی.

- آقا به خدا خجالت می کش��م به چش��م های شما نگاه کنم. 
همین امروز چند بار به ش��ما زحم��ت دادم. حتی يك بار با 

عصبانیت به شما دستور دادم افسار شترم را بگیر 
و جلو ببر. خواهش می کنم مرا ببخش!

رئیس کاروان هم گفت: آقا چرا خودت را معرفی نكردی؟
امام سجاد)ع( با مهربانی گفت: »من يك بار با کاروانی همسفر 
ش��دم که افراد آن مرا می ش��ناختند. آنها آن طور که مردم 
به پیامبر احترام می گذاش��تند، به من احترام کردند. دوست 
نداش��تم آن طور با من رفتار ش��ود، به خاطر همین خواستم 
ناشناس بمانم ]و آن طور که دلم می خواهد به مردم خدمت 

کنم.[ «
عب��داهلل نزديك رفت. صورت آقا را بوس��ید و گفت: »من 
بودم که ش��ما را شناختم دو سال پیش، در سفر حج با شما 

همسفر بودم.«
امام سجاد)ع( با لبخند دست او را گرفت. از نگاه و لبخندش 

معلوم بود که همان روز اول او را شناخته است.
همه خوشحال بودند که امام با آنها همسفر است. ديگر احساس 
خستگی نمی کردند. دوست داشتند حرف های آموزنده اش را 

بشنوند و از او چیزهای تازه ای ياد بگیرند.

منابع:
1- زندگانی علی بن الحسين، سيد جعفر شهيدی

2- سيره چهارده معصوم، محمد محمدی اشتهاردی
3- اين شهر آشوب: مناقب



خبر خبر خبر
قصد داريم باشگاهی به نام باشگاه طنزنويسان نوجوان در همین 
مجله رشد نوجوان راه بیندازيم. فقط کافی است يك مطلب 
طنزآمیز بنويس��ید. اين مطلب می تواند خاطرۀ طنز، ش��عر، 
داستان يا نثر طنز باشد. همراه با نوشته تان نام، نام خانوادگی، 
نام پدر، نام مدرسه و شهرتان و يك قطعه عكس سه در چهار 
هم برای ما بفرستید تا بتوانیم کارت عضويت در باشگاه برايتان 
صادر کنیم. برای اعضای باشگاه کتاب آموزشی ارسال می شود 
و آثارشان در مجلۀ رش��د نوجوان به چاپ می رسد. پس به 

شدت منتظر آثار طنزآمیزتان هستیم.
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زير نظر عليرضا لبش
85

آثار رسيدۀ شما
ــعرهای معلم های  ــماره گلچينی از ش توضيح: اين ش

عزيزی  است که برای شما سروده اند. 

رويا زاهدنیا/ لوندويل
گريه هايم را به ماه می آويزم

آن قدر دور است
که روزهای نمناك من

به چشم های تو نمی آيند
مثل ماه و آفتاب می مانیم

همیشه در گذر
بی هم

داوود قاسمی / نوبران
شب که بشه سیاه می شه کوچمون

ستاره ها میان توی آسمون
دلم می خواد يه نردبونی داشتم
از خونمون تا آسمون می ذاشتم
يواش يواش می رفتم از اون باال

کنار اون ستاره های زيبا
يكی يكی اونا رو می شمردم
سبد سبد ستاره می آوردم
چند تا برا کوچۀ تاريكمون

چند تا برا بچه های مهربون.
يی

ابا
به ب

حبو
ر: م

رگ
صوي

ت



 سوراخ نمکدان
 از خنگول پرسیدند: »سخت  ترين کار چیه؟« گفت:» نمك تو 

نمكدون ريختن.« 
� چرا ؟ 

� چون سوراخ هاش خیلی ريزه!!
حسین باقری / اردبیل

ضرب المثل های امروزی
سرش بوي پیتزاي سبزيجات می ده.
 آنتی بیوتیك بعد از مرگ سهراب.

پرادو سواری دوال دوال نمی شه.
پايت را از پارکتت درازتر نكن. 

 هری پاتر آخرش خوشه.
امین نظری/ سمنان

زنگولۀ لرزشی
به بزي می گوين��د چرا زنگوله ات ص��دا نمی دهد؟ می گويد 

گذاشتمش روي ويبره!
فرانك عابدی /اصفهان

دفترچه خاطرات
يكی دفتر خاطراتش پرشده  بود،  انداخت دور!!

 
تا حدی

به يكی گفتند: »کامپیوتر بلدی؟«
 � تا حدی. 

� بیا روشنش کن. 
� بلدم، اما نه تا اين حد.

ساحل خسروی/ همدان 

پشتک
يك نفر صبح يك لیوان خاکش��یر خورده بود، تا شب پشتك 

مي زد که خاکشیر ها ته نشین نشود!
آيدا فرخی/ تهران
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ــما هم مي توانيد آثار خودتان را براي چاپ در بخش گلدان  ش
ارسال کنيد. اين صفحات باغچۀ شماست، گل هايتان را بفرستيد.
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سپيده فتحي
نقاشی های حرارتی
طراحی کارت تبريک با پاستل و اتو

6

7

8
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ــتل وسيله ای برای نقاشی کردن است که به چند  31 پاس
ــی کرد. برای شناخت بيشتر  روش می توان با آن نقاش

آن، يکی از کارها را معرفی می کنم.
 يك مقوا يا کاغذ گالسه را از وسط تا کنید.

 )گالس��ه: کاغذ های براقی که معموالً روی آن خوش نويسی 
انجام می دهند.(

 با قیچی پاس��تل را بتراشید و روی  يك طرف آن بريزيد. 
)تصوير1(

 حاال کاغذ گالس��ه را تا کنید و زير و روی آن را چند اليه 
روزنامه باطله قرار دهید. )تصوير2(

 اتو را روش��ن کنید و با يك حرارت ماليم روی روزنامه ها 
بكشید تا پاستل های روی کاغذ آب شوند. )تصوير3( 

 وقت��ی تای نقاش��ی تان را باز کنید، ش��گفتی پاس��تل را 
می بینید. )تصوير4(

 نقش های اتفاقی به وجود آمده را پیدا کنید و آنها را با همان 
روش پاستل و اتو  يا مداد رنگی کامل کنید. )تصوير5(

 از کاغذهای زيبايی که درست کرده ايد برای ساختن کارت 
تبريك کالژ)تكه چسبانی( استفاده کنید. )تصوير6 و7 و8(

 در اينجا ما با نقش های به وجود آمده قسمت های مختلف 
يك پرنده را برش داده ايم، پش��ت برخی تكه ها را چسب دو 

طرفه چسبانده ايم تا آنها را برجسته تر کنیم.
 برای اينكه  داخل کارت تبريك هم زيبا شود، می توانید دور 
تا دور شكلی را که با تكنیك پاس��تل و اتو به وجود آورده ايد 
ب��رش بزنید ) در اينجا ما دور پروان��ه را برش زده ايم ( و آن 
را داخ��ل کارت تبريك بچس��بانید. البته بهتر اس��ت  موقع 
چسباندن، با کمی فاصله از وسط کارت تبريك  شكل خود را 
بچسبانید. تا موقع باز شدن کارت تبريك شكل ساخته شده 

برجسته تر شود. 

يک پيشنهاد ديگر
برای وسط کارت تبريك يك پیشنهاد ديگر هم داريم .

 يك کاغذ رنگی را به شكل دايره ببريد.
 آن را دايره وار و مارپیچ برش دهیدتا مانند گل شود. )تصوير9(

 اين فرم را از وسط  بكشید تا حالت باز بگیرد)تصوير10(
 حاال اين فرم را داخل کارت تبريك بچسبانید. مراقب باشید 

که فقط لبه خارجی شكل چسبانده شود.
 ما از اين شكل درخت ساخته ايم )تصوير11(

شما هم حتماً می توانید با ابتكارخود، از آن برای ساختن چیزهای 
ديگری اس��تفاده کنید؛ مثل ساختن يك دشت گل با گل های 

برجسته يا برای برجسته کردن چشم های يك نقاشی يا .... 
بقی��ه را تو حدس بزن. آنها را خلق کن و تصوير کارهايت را 

برايمان بفرست.

2

3

1
5-4

11

10-9

احتياط: هنگام کار با اتو مراقب 
دستانتان باشيد يا از يک بزرگ تر 

برای اين کار کمک بگيريد.

 دقت کنيد با پاستل جايی 
را رنگی نکنيد و جيغ بقيه را 

درنياوريد!!



زنگ 
انشاء

عبداهلل مقدمي

زيدان آسيا
همان طور که بر همگان واضح و مبرهن اس��ت ما خودمان 
خیل��ی ورزش را دوس��ت داريم و به ق��ول بابايمان ارادات 
ويژه ای به ورزش کاران داريم و اگر تعريف از خود نباش��د 
خیلی ورزش��كار بزرگ��ی در محله مان هس��تیم. ولی وقتی 
خواستیم انشايمان را آغاز کنیم بابايمان همین طوری محض 
راهنمايی گفت بنويس��یم ما ورزش را دوست داريم، اما 
در چهارچوب و قواعد خودش! و هر چه پرس��یديم 
ک��ه اين چهارچوب و قواع��د يعنی چه؟ گفت که 
ما در امور ش��خصی شما دخالت نمی کنیم، ولی 
شما غلط می کنید که می رويد تیم فوتبال برای 
خودتان راه می اندازيد و می رويد با تیم محلۀ 
باال بازی می کنید و آنها را سه هیچ می زنید 
و تا شب »قهرمانان، پهلوانان« بیخ گوششان 
می خوانید تا لج آنها در بیايد و با سنگ و 
چ��وب بزنند لت و پارتان کنند و تازه آن 
لباس نوات��ان را هم پاره کنند و ما دلمان 
بس��وزد؛ بنابراين باي��د نتیجه بگیری که 
ورزش را فقط در چهارچوب زنگ ورزش، 
آن هم در حدی که معلم ورزش��تان يك 
نمرۀ بخور و نمیری بهت بدهد، دوس��ت 
داش��ته باش��ی و هیچ وقت نبايد فكر کنی 
که حاال خبری ش��ده و فردا برای خودت 
می شوی زيدان آسیا و روزنامه ها هی برای 
مبلغ قراردادت گمانه زنی می کنند و تو هی 
می گويی که من س��قف را رعايت کرده ام و 

نمی کنی!!
پس ای پس��رم! بدان و آگاه باش که البته شما 
بسیار بی جا می کنی که حاال يك ورزش ديگری 
غیر از فوتبال را هم دوس��ت داشته باشی و بخواهی 
فردا روزی بروی اولش بشوی باعث افتخار من و ننه ات 
و آخرش هم بگويی که مربی چیز خورت کرده و می خواهی 
بروی از همه دنیا شكايت کنی که چرا آنها مواظب نبودند که 

تو دوپینگ کرده ای!!
پس ما از اين انشاء نتیجه می گیريم که بايد مواظب باشیم 
پیش خودمان فكرهای زيادی نكنیم و اصاًل از ورزش کردن 
و اي��ن جور کاره��ای بی تربیتی دوری کنی��م، ولی به معلم 

ورزشمان نگويیم!

ان
آب

13
92

32 

وی
وس

م م
ميث

ر: 
رگ

صوي
ت



زنگ 
تفریح

سنجاق قفلی آقای محتشم که وارد کالس شد، يكی گفت برپا، يكی گفت 
برجا. نصف بچه ها از جايش��ان بلند شدند و نصف ديگر سر 
جايشان نشستند. سیا مارمولك هم بیش ازحد از جايش بلند 
شده بود. چون وقتی آقای محتشم، ناظم مدرسه وارد کالس 
شد يقه اش در دست کیا کاردك بود و  نیم متر از زمین بلند 
ش��ده بود. آقای محتشم فرياد زد: »ول کن يقه بچه مردم را، 
نفله شد.« کیا کاردك يقه سیا را ول کرد و سیا پخش زمین 
ش��د. آقای محتشم دوباره فرياد زد: »اين چه وضعیه؟ مبصر 
کالس کی��ه؟« صدا از نیمكت درآمد ولی از بچه های کالس 
صدا درنیامد. يكی از ته کالس با ترس گفت: »آقا اجازه! مبصر 

معصومی بود که ديروز مدرسه اش رو عوض کرد.«
آقای محتشم زير لب غرغر کرد: »ها. پس که اين طور. حاال 
می خوام يه مبصر جديد انتخاب کنم. کی دوست داره مبصر 
بشه؟« کیا کاردك و سیا مارمولك به همراه بیش از نیمی از 

بچه های کالس دستشان را بلند کردند. 
آقای محتش��م نیم نگاهی به دس��ت های ب��اال رفتۀ بچه ها 
انداخ��ت و باز غرغر کرد: »ح��اال اگه می گفتم کی حاضره 
بیاد پای تخته درس جواب بده يه دست هم باال نمی رفت. 
با اين همه مبصر چرا اين قدر کالستون بی نظمه. خوب کی 

معدلش از همه بهتره؟«
دست اصغری شاگرد اول کالس و کیا کاردك و سیا مارمولك 

باال رفت.

آقای محتشم با تعجب گفت: »شما دو تا هم معدلتون از همه 
بهتره؟ به حق چیزای نديده و نشنیده.«

سیا مارمولك فش فشی کرد و گفت: »بعله آقا. البته از آخر.«
آقای محتشم کمی فكر کرد و گفت: »اين هم حرفی است. هر 

سه تا بیايید پای تخته.«
اصغری گفت: »آقا ما نمی خوايم مبصر بشیم. به درسمون لطمه 

می خوره.«
کیا کاردك نگاه ترس��ناکی به س��یا انداخت که يعنی تو هم 

انصراف بده.
سیا گفت: »آقا اجازه کیا هم می گه می خواد انصراف بده. آخه 

می ترسه به هیكلش لطمه بخوره.«
همه بچه ها زدند زير خنده. آقای محتش��م هم به خنده افتاد. 
بعد از چند دقیقه آقای محتشم گفت: »ساکت. تو هم نمی خواد 
مبصر بشی چون می ترس��م به زبونت لطمه بخوره. فعال کیا 
مبصر باشه، تو هم نايب مبصر تا ببینم چه کار می کنید. اگه 
خوب بوديد و شاگرد اول شديد دوره مبصر شدنتون رو تمديد 

می کنم.«
کیا کاردك و س��یا مارمولك هر دو خوشحال شدند چون از 
فردا تمرين های منزلشان را بچه ها می نوشتند وگرنه اسمشان 

به عنوان بی انضباط به آقای ناظم گزارش می شد.
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مهدي زارعي

را  ــگ   هماهن ــرکات  ح ــه  مجموع
ــه به کمک  ــتيک مي گويند ک ژيمناس
برخي وسايل مخصوص و گاهي بدون 
ــيله اي  ــن از هرگونه وس ــک گرفت کم
ــتيک از  ــود. کلمۀ ژيمناس انجام مي ش
کلمۀ يوناني »ژيمنوس« به معناي هنر 
عريان گرفته شده است ؛ چون در يونان 
ــکاران هنگام تمرينات  ــتان، ورزش باس
ــيدند.  لباس مخصوص خود را می پوش
يونانيان مغز انسان را مرکز روح و فکر او 
مي دانستند و معتقد بودند اين تمرينات 
ــر را افزايش مي دهد.  قدرت روح و فک
ــيا« براي  ــام »ژيمناس ــا محلي به ن آنه
ــاخته  انجام دادن نرمش هاي مختلف س
بودند و همۀ طبقات مردم براي نرمش 

به آنجا  مي رفتند.

  ژيمناستيک نوين
 اين ورزش به ش��كل امروزی در اروپا 
ش��كل گرفت.  حدود 250 س��ال قبل، 
نخستین ابزارهای مربوط به اين ورزش 
س��اخته شدند. »جان بیس��داو« معتقد 
ب��ود پ��رورش ذهن و جس��م مي تواند 
عام��ل مهمي ب��راي گس��ترش اعمال 
انسان دوس��تانه ش��ود و به همین دلیل 
تالش کرد رقابت های ژيمناس��تیك به 
ورزشی در کش��ورهای مختلف تبديل 
شود. »گاتس موث« کتاب های زيادی 
درب��اره اي��ن ورزش و روش تمرين با 
میله ه��اي متحرك، پارالل و...نوش��ت. 
»آدولف اس��پیس« تمرينات را با نوای 
موس��یقی همراه کرد و اين رشته را در 
مدارس رواج داد و »پر هنريك لینگ« 
س��وئدی نوعي نرمش را  ابداع کردکه 
به هیچ ابزاري نیاز نداشت و به ورزش 

آفتاب مهتاب
آشنايی با رشتۀ ژيمناستيک

سوئدي مشهور شد.
 ويژگی های يک ژيمناست خوب

ژيمناس��تیك يك ورزش مادر اس��ت.  
مادر به رش��ته هايی گفته می ش��ود که 
ماده ه��اي گوناگ��ون آنها، در بیش��تر 
رشته هاي ورزش��ي کاربرد دارند. اکثر 
ورزش ه��ا به صورت مس��تقیم يا غیر 
مستقیم به انعطاف پذيری نیاز دارند. از 
اين رو هر چقدر بدن ورزش��كار نرم تر 
باشد، می تواند ژيمناست بهتری شود. از 
آنجايی که بدن در سنین پايین، نرم تر 
است، به همین دلیل برای موفقیت در 
اين رشته بايد از کودکی و نوجوانی کار 
را آغ��از کرد؛ زيرا پ��س از اين دوران، 
عضالت و استخوان های انسان به رشد 
کام��ل می رس��ند و از انعطاف پذيری 

اندام ها کاسته می شود.
 انواع مسابقات

در دو بخش تیمي و انفرادي مسابقات 
برگ��زار مي ش��ود. در بخ��ش تیم��ي، 
ش��رکت کنندگان برنامه ه��اي خود را 
روي تك تك وس��یله ها اجرا مي کنند. 
آن گاه نوبت به مسابقۀ انفرادي مي رسد. 
يك سوم بهترين ژيمناست هاي بخش 
تیمي در اين بخش ش��رکت مي کنند. 
ژيمناست ها مي توانند در بخش انفرادي 

در هر تعداد 
مسابقه که بخواهند شرکت کنند. 

قهرم��ان هر يك از وس��یله ها در پايان 
اي��ن حرکات و ثبت اي��ن نتايج تعیین 
مي ش��ود. بدين ترتیب، ع��الوه بر تیم 
قهرمان و نفرات برتر هر وس��یله، يك 
نفر هم با توج��ه به جمع امتیازاتش به 
عنوان قهرمان مجموعۀ وسیله ها شناخته 

مي شود.
 وسيله ها و رقابت هاي ژيمناستيک 
در ژيمناس��تیك م��ردان، قهرمانان در 
حرکات زمیني روي تشك، بارفیكس، 
پارالل، خرك حلق��ه، دارحلقه و پرش 
از خ��رك با هم مس��ابقه مي دهند. در 
بخش زنان نیز ورزشكاران در حرکات 
زمیني روي تشك، چوب موازنه، پارالل 
غیرموازي و پرش از خرك به رقابت با 

يكديگر مي پردازند.
 بارفيکس:  میله اي است از جنس فوالد 
به طول 2/40 متر و قطر 2/5 سانتي متر 
که به کم��ك دو پايۀ عمودي در ارتفاع 
2/55 متري از سطح زمین قرار مي گیرد. 
ژيمناست به کمك اين وسیله مي تواند 

تاب بخورد و 360 درجه بچرخد.
 پارالل: پارالل مردان دو میلۀ موازي 
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اس��ت ک��ه 
 3/5 آنه��ا  ط��ول 
مت��ر و فاصله آنها از هم 42 
س��انتي متر اس��ت. هر يك از میله ها 
روي دو پايۀ عمودي و در ارتفاع 1/6 
متري از سطح زمین قرار گرفته است.  
در بخ��ش زنان، میله ها 3/5 متر طول 
دارند، اّما ارتفاع يكي از آنها از س��طح 
زمی��ن 230 س��انتي متر و ارتفاع میلۀ 
ديگر 150 س��انتي متر است. به همین 
دلیل پارالل زنان ب��ه  پارالل ناموازي 

معروف است.
 دارحلقه: از دو حلقۀ آويخته در ارتفاع 
2/55 متري زمین تشكیل شده است. 
حلقه ها به میله اي متصل اند که از سطح 
زمین 5/5 متر ارتفاع دارد. قطر هر حلقه 
18 سانتي متر و جنس آن از فلز است. 
در دارحلقه ورزشكار با کمك گرفتن از 
يك نفر ديگر � که کمر ژيمناس��ت را 
مي گی��رد و او را بلند مي کند � حلقه ها 
را مي گیرد و با دستور آغاز، کار خود را 

شروع مي کند.
 خرک حلقه: وسیله اي است به شكل 
مكعب مستطیل با روکشي از چرم؛ ارتفاع 
آن از زمی��ن 1/1 متر، ط��ول آن 1/63 
متر و عرض آن 35سانتی متر است. دو 

دس��تگیره روي خرك 
نصب شده است 
 40  �  45 ک��ه 
از  س��انتي متر 
فاصله  يكديگر 

دارند.
ــوب موازنه:   چ
میل��ه اي اس��ت 
به ط��ول 5 متر 
 10 ع��رض  و 
اي��ن  س��انتي متر؛ 
وسیله به کمك دو 
پايه در ارتفاع 1/2 
متري از سطح زمین 
ق��رار مي گی��رد که 
دختران  مخصوص 
ژيمناس��ت است. آنها 
بايد کلیۀ حرکات خود را 

روي آن انجام دهند.
ــرک: وس��یله اي مكعب مستطیل   خ
ش��كل که طول آن 1/63 متر، عرض 
آن 35 سانتي متر و ارتفاع آن از زمین 
1/35 متر است و روکشي چرمین دارد. 
در جلوي خرك، تخته اي فنري به طول 
1/2 متر قرار دارد که پیش تخته نامیده 
مي شود و ژيمناس��ت روي آن مي پرد؛ 
بلند مي ش��ود و با استفاده از يك پرش 
بلند همراه با پشتك و وارو، از روي آن 
عب��ور مي کند. در بخش زن��ان، ارتفاع 

خرك 1/1 متر است.
ــي: ح��رکات زمیني  ــرکات زمين  ح
روي تشكي به ابعاد 12×12 متر انجام 
مي ش��ود. ورزش��كار در نود ثانیه بايد 
حرکات تعادلي، باالنس قدرتي، جهش، 
نیم پش��تك، نیم وارو و پش��تك وارو را 

انجام دهد.
 ژيمناستيک در ايران

اولین کس��ي که وس��ايل ژيمناستیك 
را ب��ه ايران آورد، ف��ردی به نام »امان 
پادگورني« بود. پادگورني نزديك به صد 
سال پیش کار خود را با آموزش حرکات 

موزون و ژيمناستیك در تبريز آغاز کرد. 
او بعدها به تهران آمد و  افراد زيادي را 
به اين ورزش جديد عالقه مند کرد. در 
آن زم��ان، تعداد زيادي از عالقه مندان 
اين ورزش بدون داش��تن مربي و تنها 
با ديدن حرکات آکروباتیك هنرمندان 
س��یرك هاي خارج��ي ک��ه ب��ه ايران 
مي آمدند، حرکات اين رشته را تمرين 
مي کردند. ايران از اواخر دهه بیس��ت 
شمس��ی برای حض��ور در رقابت های 
جهان��ی آماده ش��د و نخس��تین بار در 
رقابت های جهان��ی 1962)1341ش( 
شرکت کرد. نخستین حضور ورزشكاران 
اي��ران در المپیك س��ال 1343 بودکه 
»جمیله سروری« در المپیك توکیو)ژاپن( 
ش��رکت کرد. ورزشكاران ايران از سال 
1353 به بعد نیز در رقابت های آسیايی 

اين رشته شرکت کردند.
 آيا مي دانيد؟

* جوان ترين ورزشكاري که تاکنون در 
المپیك برندۀ مدال شده، يك ژيمناست 
بوده اس��ت. »ديمیتري��وس لوندراس«، 
ژيمناست يوناني، درحالي که فقط ده سال 
و 218 روز از عمرش مي گذشت، يكي 
از اعضاي »پارالل تیمي« يونان بود و با 

اين تیم به مقام سوم دست يافت. 
* در المپی��ك 1904 »جورج ايس��ر« 
آمريكايي درحالي که پاي چپش چوبي 
بود، برندۀ سه مدال طال، دو نقره و يك 

برنز در مسابقات ژيمناستیك شد!



خنده های 
زير خاكی

عليرضا لبش

عبيد زاکاني آدم بزرگي بوده، هم شعر 
ــروده و هم طنز مي نوشته  است.  مي س
ــتند  ــتانش مي نشس ــدام هم با دوس م
ــاختند و براي  ــم و لطيفه مي س دور ه
ــي آدم  ــد؛ يعن ــک مي کردن ــم پيام ه
ــت.  ــرب و با حالي بوده اس  خوش مش
رساله دلگشا، رساله صد پند و منظومه 
ــه از مهم ترين آثار موالنا  موش و گرب
عبيد زاکاني است. با هم چند لطيفه از 

رسالۀ دلگشا مي خوانيم.

دليل ُشکر 
م��ردي خر گم کرده بود. گرد ش��هر 
مي گشت و ُش��كر مي گفت. پرسیدند 
چرا ُشكر مي کني. گفت: »از بهر آنكه 
من بر خر ننشسته بودم و گرنه من نیز 
امروز چهار روز بود که گم شده بودم.«

عمر بعد از مرگ
ظريفي مرغ بريان در سفرۀ بخیلي ديدکه سه روز پي در پي بود 
و نمي خورد. گفت: »عمر اين مرغ بريان، بعد از مرگ، درازتر 

از عمر اوست پیش از مرگ.«

مرام دزدي
ف��ردي اکث��ر ش��ب ها به 
دزدي مي رفت. ش��بي هر 
چه سعي کرد چیزي نیافت. 
دس��تار خود بدزديد و در بغل 
نهاد. چ��ون به خان��ه رفت، زنش 
گفت:  »چه آورده اي؟« گفت: »اين 

دس��تار آورده ام.« زن گفت: »اينكه دستار خود توست. گفت: 
»خاموش، تو نداني، از بهر آن دزديده ام تا مرام دزدي ام باطل 

نشود.«

گربه تبر دزد
مردي تبري داش��ت که هر شب آن را در صندوق مي نهاد و 
درش را محكم مي بس��ت. زنش پرسید چرا تبر در صندوق 
مي نهي؟ گفت تا گربه نب��رد. گفت:»گربه تبر چه مي کند؟« 
گفت: »ابله زني بوده اي! تكه اي گوشت که به يك جو نمي ارزد 

مي برد، تبري که به ده دينار خريده ام، رها خواهد کرد؟«

خودکشي شيرين
جح��ي در کودکي ش��اگرد 
خیاطي بود. روزي استادش 
کاسه اي عسل به دکان برد، 
خواس��ت که ب��راي کاري 
بیرون برود. به جحي گفت 
در  اين کاس��ه زهر اس��ت، 
نخور که هالك شوي. گفت 
من ب��ا آن چ��ه کار دارم؟ 
چون اس��تاد رف��ت، جحي 
وصله جامه به صراف داد و 
تكه ناني گرفت و با آن تمام 

عسل بخورد.
استاد باز آمد، وصله طلبید، 
جح��ي گفت: »م��را مزن تا 
راست بگويم. حالي که غافل 
شدم، دزد وصله بر بود. من 
ترسیدم که بیايي و مرا بزني. گفتم زهر بخورم تا تو بیايي من 
مرده باش��م. آن زهر که در کاس��ه بود، تمام بخوردم و هنوز 

زنده ام، باقي تو داني.«

همه را بپوش
سلطان محمود در زمستان سخت، به طلحك گفت با اين جامۀ 
ي��ك ال در اين س��رما چه مي کني که من ب��ا اين همه جامه 
مي لرزم. گفت: »اي پادش��اه ، تو نیز مانند من کن تا نلرزي.« 
گفت:» مگر تو چه کرده اي؟« گفت: »هر چه جامه داشتم همه 

را در بر کرده ام.«

عرق
کسي تابستان از بغداد مي آمد، گفتند: »آنجا چه مي کردي؟« 

گفت: »عرق.«

پيامک هاي
عبيد زاکاني 
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پايي که جا ماند
 نويسنده: سيدناصر حسيني پور

ناشر: انتشارات سوره مهر
چاپ بيست ويکم: 1391

قيمت: 175000 ريال
تلفن: 66477001ـ021

يادداشت هاي نوجوان بسیجي از زندان هاي مخوف عراق  موضوع  
اين کتاب اس��ت که در پانزده فصل جذاب و خواندني نوشته شده 

است.
ولید نرجان، سرنگهبان اردوگاه شانزده  تكريت او را طوري شكنجه 
مي دهد که نگهبانان شیعۀ عراقي براي او مي گريند، اما او همه چیز 
را همانند مادرش زينب در واقعه عاشورا، زيبايي مي بیند. در مقدمه 
کتاب مي خوانیم: »و آنچه بر من گذشت، جز زيبايي نبود. و ما رأيت 

اال جمیال!«
»ش��انزده سالم بود که در آخرين روزهاي جنگ در جزيره مجنون 
به اس��ارت عراقي ه��ا درآمدم. قبل از اس��ارت در واحد اطالعات 
ديده بان بودم. کارم رصد خطوط دشمن، ثبت دقیق تحرکات، فعل 

و انفعاالت و عبور و مرور خودروهاي دشمن بود...«
در جاي ديگري آورده است:

»هر کس با نگهبان کار داشت، بايد پاي راستش را به حالت آرام 
به زمین مي کوبید و چنانچه افسر يا نگهبان اجازه مي داد، صحبت 
مي کرد، در غی��ر اين صورت اجازۀ صحبت کردن نداش��ت. من و 

محمدکاظم بابايي که پا نداشتیم از اين قانون معاف بوديم!«

فرهنگ نامه مشاغل
ناشر: نشر طاليي

چاپ اول: اسفند 1391
قيمت: 250،000 ريال

تلفن: 66483066ـ021

»فرهنگ نامه مشاغل« به دنبال آن است که ويژگي هاي هر شغل و 
چگونگي رسیدن به آن  را باز گويد تا شما با در نظر گرفتن نیازهاي 
شغلي جامعه، مسیر خود را براي انتخاب شغل مناسب هموار سازيد.

اين فرهنگ نامه حاصل مطالعات و مصاحبه هاي انجام شده با افرادي 
است که در شغل هاي موردنظر در حال فعالیت اند. سعي شده است 

اطالعات الزم در قالبي متفاوت و نو، با بیاني روان تنظیم شود. 
اين کتاب، به عنوان يك راهنماي ش��غلي مي کوشد، 

150 عنوان ش��غل را  معرفي کند و در کنار آن 
اطالع��ات الزم را در اختیارتان بگذارد تا بدانید 
در انتخاب هر شغل بايد به چه ويژگي هاي مهمي 

توجه کنید.
 ب��راي مث��ال در صفح��ه 192 اين 
مي خوانیدگیاه پزش��ك  فرهنگ نامه 

کیست و با ويژگي هاي گیاه پزشكي، 
چگونگي ورود به اين ش��غل و 

موارد ديگر مرتبط با آن آشنا 
مي شويد.
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پاسخ رسگرمی

 .1

ماست.
2. 2� الف( رفسنجان   ب( نور   پ( کرمان

])7×7(+7[:7 =8 .3
)7:7(+7+7=15

)7×7(+7-7=49
7+)7:7(×7=56





 .4

5. حرف ظ
حروف��ي که در روي ي��ك محور قرار 
دارند با همديگر دو حرف فاصله دارند.

.6
  ا. فردوس                6. فرانسه
2.  فتوت                  7. فارسي

3. فرات                   8.فیل
4.فقیر                      9.  فداکاري

5. فومن                 10.  فرعون
رمز جدول: بهترين سیاست صداقت است.

6 مس��ابقۀ حضور ذهن � مدت 
پاسخ گويي سه دقیقه

پاس��خ تمامي سؤال هاي زير با حرف 
)ف( شروع مي شود.

1. بهشت
2. جوانمردي

3. رودي در عراق
4. تهي دست و محتاج
5. از شهرهاي گیالن

6. کشور برج ايفل
7. زبان مردم تاجیكستان

8. بزرگ ترين حیوان خشكي
9. از خود گذشتگي

10. لقب حاکمان مصر باستان

محمد عزيزی پور

نرمش ذهن
  

معماي شهرها
الف( کدام شهر است که اگر حرف 
اولش را برداريم نام غذايي خوشمزه 

مي شود؟
ب( کدام شهر است که دشمن تاريكی و هم نام 

يكی از سوره های قرآن است؟
پ( کدام شهر است که اگر حرف اولش 

را برداريم به معناي داستان بلند 
مي شود؟

بین اعداد 7 چه عاليمي 
را بايد گذاشت تا دو طرف 

تساوي برابر گردد؟
   7     7     7    7=8

7   7   7   7=15
7   7   7   7=49
7   7   7   7=56 







 







ب��ا توجه ب��ه عالمت هاي 
داخل س��ه مربع، از نظر منطقي، چه 

عالمت هاي��ي باي��د در داخ��ل مربع خالي 
بگذاريم؟

  
مطابق ش��كل از سكه های 

کنار هم چیده ش��ده، مثلثی داريم. با 
تغییر فقط سه سكه جهت مثلث را عوض 

کنید. )وارونه گردد(

ك م

ن؟

ص

ث

ب

ی

 به جاي عالمت سؤال چه 
حرفي بايد نوشت؟
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شهري 
مذهبي

مناسبت 
هجدهم 
ذي الحجه

ترشي علمي

آتي

نام درختي
گردنكشي

استان ايالمشهري در 

نشان افتخار

رنگارنگ

معامله

قمر

جملۀ قرآني

اسدنیم صادق

متابعت 
کنندگان

پناهنده وارونه

هكر نامرتب

روز نهم 
محرم صوت

انگور خشك 
شده

منسوب به 
هرم

ايدۀ ما

والءمنسوب به 

پیوسته 
رفتن

مناسبت 
13 آبان

آرزوي بزرگ

نوعي ويتامین

مقابل

نوين

شمالنیروگاهي در 

رها

بي سرهدهد 

خاندان

ضروريشهري در ايتالیا

تايلندپايتخت 

عصر

بوزينه
بي زبان

تند شايسته

هنددر شمال کشوري 
تیغ گل

برنده ها

سرزنش

مانعسهم

سر خارجي

پیش رو

فرش شده

نشاني تمساح 
نامرتب

واحد طول

مقصود

مادر عرب

گل سرخ

اسم او

هیوال

صنعت

دهم محرم
قطبساکنان 

بن مضارع 
نمايانگرفتن

راهنمايي

گیاه
سگ وارونه

نفس امرکننده

شب عرب

بخشش
درج شده

مناسبت 8 
آبان

قاضي ها

عراقشهر مذهبي 

فصل خزان

شورت شنا

1
ر م ز ج د و ل:

234567891011121314171819 1516

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

محمد عزيزی پور



اعظم اسالمی

 مواد الزم

طرز تهيّه

ترجمه عربی

1 نخود سبزها را با مقداری آب و نمك بپزيد.
2 پیاز را نگینی خرد کنید و در روغن تفت بدهید.
3 س��یب زمینی ها را به اندازه  حّبه های قند خرد 

کرده،  سرخ کنید.
4 قارچ ها را خرد کنید.

5 وقت��ی نخود س��بز پخته ش��د، ق��ارچ و پیاز و 
س��یب زمینی ها را ب��ه آن اضاف��ه کنی��د. رب، 
زردچوبه، نمك و فلفل را هم بريزيد و روی شعلۀ 

ماليم اجازه دهید خوب پخته شود.
خوراك نخود سبز آماده است. 
می توانید با نان نوش جان کنید. 

يك لیوان

دو عدد کوچك

ده عدد متوسط

يك عدد متوسط

يك قاشق غذاخوری

دندان هابه میزان الزم
کودك: »بابا بزرگ، آيا دندان داري؟«

پدر بزرگ: »نه پسرم، دندان ندارم.«
کودك: »پس اين سیب را برايم نگه دار تا برگردم.«

دور
دانش آموزي از هم کالسي اش پرسید: »آيا افغانستان 

از مدرسۀ ما دور است؟«
هم کالس��ي اش ج��واب داد: »گم��ان نمي کنم؛ چون 
دانش آموزي افغاني در مدرس��ۀ ماس��ت که هر روز 

صبح با دوچرخه اش مي آيد.«
من پدرم هستم

دانش آم��وز )پش��ت خ��ط تلف��ن(: »پس��رم دچار 
سرماخوردگي شديد شده است و امروز نمي تواند به 

مدرسه بیايد.« 
معاون مدرس��ه: »چه کس��ي صحبت مي کند؟ شما 

کیستي؟«
دانش آموز: »من پدرم هستم.«

نخود سبز

سيب زمينی

قارچ

پياز

رب گوجه فرنگی

نمک و فلفل و زردچوبه

ان
آب

13
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40 
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ــت که سرشار از پروتئين،  نخود سبز از سبزيجاتي اس
ويتامين های »آ«، »ب«، »ث« و »کا« می باشد. به همين 
خاطر بهتر است بيشتر از آن در برنامه غذايی خودمان 

استفاده کنيم. 


