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اگر زمانی  »علم بهتر است يا ثروت؟« موضوع انشای 
کالس ها بود، ش��ايد در زمان حال مترادف آن، اين 
موضوع باشد: » فن آوری خوب است يا بد؟«  بیايید 
همه با هم دربارۀ آن بیش��تر فكر کنیم  و به معلم 
انشای مدرسه مان پیشنهاد بدهیم تا  بچه ها در اين 

باره   انشايی بنويسند.
حال اين سؤال  پیش می آيد که آيا بايد دل و  جرئت 
به خرج داد و به س��مت فن آوری های روز رفت يا 
تا جايی که ممكن اس��ت  از آن دوری کرد؟ منظور 
من در اين نوش��ته ازفن آوری، بیش��ترآن دسته  از 
فن آوريی هايی است  که با اطالعات سرو کار دارند و 
کار پیام رسانی را انجام می دهند؛ مثل رايانه، اينترنت، 
موبايل، دوربین های عكاسی و فیلم برداری ديجیتال، 

انواع بازی و نرم افزارهای رايانه ای.
راستش از نظر مِن معلم به کار بردن اين فن آوری ها 
می تواند در امر يادگیری بس��یار مفید و شگفت آور 
باش��د  و يادگیری را  عینی تر، آسان تر و ماندگارتر 
کند. ما با جس��ت وجو  در فضای مجازی می توانیم 
دربارۀ هر موضوعی اطالعات خوب و کاربردی  را در  
کوتاه ترين زمان، آسان ترين حالت  و با هزينۀ اندك 
کسب کنیم. به نظر شما آيا اين شگفت آورنیست؟ 
حتی می توانیم با اس��تفاده از فض��ای مجازی بدون 
حضور در کالس و کمك گرفتن از کسی، به راحتی 
در خانه مطال��ب مهمی بیاموزي��م و  اين می تواند 
بس��یاری از رفت و آمدها، مش��كالت و خطرات را 
حذف کن��د. در اين صورت می توانی��م در وقت و 
هزينه ه��ا صرفه جويی کنیم و در کارهای تحقیقی و 
پژوهشی از اين فن آوری نهايت استفاده را ببريم. اما 
در کنار فوايد بسیار فن آوری های جديد، استفادۀ نا به 
جا و نادرست از آنها می تواند تهديد جدی برای ما 
باشد؛ تهديدی برای سالمت جسم و روان. فن آوری 
مثل چاقويی است که اگر در دست نا اهل قرار بگیرد 
خطرآفرين می شود؛ اما در دست فرد کارآمد حتی 

ضروری می نمايد. 
اگر ما فرهنگ صحیح اس��تفاده از ف��ن آوری را به 
خوبی ف��را بگیريم و به نحو احس��ن به کار ببريم 
می توان��د برای ما بدون عوارض باش��د. پس الزم 
است به جای عقب نشینی و ترسیدن از به کار بردن 
پديده های جديد دنیای مدرن، ابتدا آنها را بشناسیم، 
با طرز کار صحیح آن آشنا شويم و فرهنگ استفاده 
از آنها را بیاموزيم، س��پس بهترين به��ره را برای 

پیشبرد  اهدافمان  ببريم.



عليرضا متولي

مهربانی نام خداوند بزرگ اس��ت و خدا تنها کسی است که 
می توانیم بگويیم در مهربانی تك است. چه تصوری از مهربانی 
داری؟ مهربان��ی يعنی چه؟ يعنی محبت ک��ردن به ديگران. 
بخشش خطاهای آنها. لبخند زدن به آنها. مهربانی يعنی با همه 
با ادب رفتار کنیم و هیچ کینه ای از کس��ی به دل نگیريم. به 
دنبال انتقام گیری از آنها نباشیم. دلمان را به خاطر يك بی ادبی 

يا کوتاهی ديگران سیاه نكنیم و...و...و....
اما من می خواهم نگاه ديگری هم به اين کلمه بكنیم.

ب��ه کلمه هايی مثل نگهب��ان و باغبان دقت ک��ن. کار نگهبان 
چیست؟ کار باغبان چیست؟

می بینی که در آنها نوعی معنای مراقبت نهفته است. وقتی هم 
که از مهربانی حرف می زنیم ش��ايد بتوانیم تصور کنیم نوعی 

معنای مراقبت هم در کلمه مهربان نهفته باشد.
وقتی می گويیم خدای مهرب��ان، می توانیم بگويیم خدايی که 
مهربان است و می توانیم بگويیم خدايی که از مهر و مهرورزی 

مراقبت می کند. 
خدای مهربان؛ يعنی خدای پاسدار مهر.

معلم مهربان؛ يعنی معلمی که عالوه بر رفتارهای مهربانانه به 
نوعی از مهر و محبت هم پاسداری می کند.

تا اينجا را داشته باش.
بعضی از ما دوست داريم ديگران با ما مهربان باشند و به ما 

مهر بورزند. در حقیقت بعضی از ما خواستار مهر هستیم.

تفاوت مهرطلبی با مهرورزی در همین جاست. اگر پاسدار مهر 
باشی مهربان و مهرورز هستی و اگر خواستار مهر باشی، مهر 

طلب هستی.
از نگاه يك روان ش��ناس، آدم های مه��رورز، آدم های راحت 
وآرام  هستند، ولی آدم های مهرطلب آدم های رنجور و عصبی 

و پر از نگرانی هستند.
دلیلش هم معلوم است. آدم های مهربان هر چه در دل دارند 
می دهند و خودشان را سبك می کنند. ولی آدم های مهرطلب 

همیشه می گیرند و بارشان را سنگین می کنند.
آدم های مهربان مثل نس��یم هس��تند به راحتی می وزند، اما 
آدم های مهرطلب در کمین می نشینند تا کمی مهربانی از اين 

و آن گدايی کنند.
آدم های مهربان همیشه به دنبال اين هستند که به چیزی يا 

کسی مهربانی کنند.
اما آدم های مهرطلب ممكن اس��ت روزها و سال ها بگذرد و 

کسی را پیدا نكنند که به آنها مهربانی کند.
پس بهترين کار برای آرامش و سبكی روح مهربان بودن است.
يك حقیقت بزرگ اين است که بیشتر آدم ها مهرطلب هستند. 
آدم های مهربان کم نیستند، اما آدم هايی که با همه مهربان 
باش��ند، کم هستند؛ مثاًل ممكن است مادر شما با فرزندانش 

مهربان باشد، اما با همسايه اش نباشد.
می توانی��م بگويیم بیش��تر آدم ها مخلوط��ی از مهربانی و 

رازهای
مهربانی
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محّبت بدون شرط 



مهرطلبی را دارند.
مثاًل وقتی از روی مهربانی به کس��ی هديه می دهند، از روی 

مهرطلبی توقع دارند هديه هم دريافت کنند.
ما بايد به کدام س��مت برويم؟ خوب معلوم است بايد برويم 
به سمت مهربانی. جايی که خدا آنجاست. هر چه از مهر طلبی 

فاصله بگیريم، زندگی راحت تر و قشنگ تری خواهیم داشت.
من اينها را برای آش��نايی ش��ما گفتم؛ چون به همین راحتی 
نمی توانیم از بند  مهرطلبی راحت شويم. بايد اين پديدۀ روحی 

را بیشتر بشناسیم تا بتوانیم با آن مقابله کنیم.
برای شروع چه کنیم؟

 مهربانی تمرين الزم دارد. می توانیم از مهربانی کردن به بدن و 
روح خودمان شروع کنیم.

با رس��یدگی به بهداشت جسمی و روحی اولین مهربانی ها را 
شروع کن.

خیلی از آدم ها در خلوتش��ان با خود حرف هايی می زنند. هر 
وقت ديدی که داری به خودت سرکوفت می زنی، همان لحظه 

وقت مهربانی کردن با خودت است.
ب��ه جای س��رکوفت زدن به خودت ش��روع ک��ن با خودت 

مهربان تر حرف بزن.
مثالً به جای اينكه به خود بگويی بی عرضه، به خودت بگو عیبی 
ندارد سعی می کنی جبران کنی. همه که نمی توانند کار کامل 

انجام بدهند و از اين جور حرف ها.

چيزي طلب نکنيمهرباني که مي کني، تصميم بگير براي هر تصميم کوچکي بگير. 

بعد از مدتی می بینی روح مهربانی در دلت نشسته و نمی خواهد 
از آنجا بیرون برود.

با درخت ها و پرندگان مهربانی کن. 
وقتی باران باريد کف دستت را بگیر زير باران و چند قطره از 

باران را ببوس.
اين طوری مهربانی را تمري��ن می کنی. بعد از مدتی می بینی 
نی��ازی نداری که زورکی لبخند بزن��ی. لبخند می آيد و روی 
لب هايت مهمان همیشگی می شود. آن وقت اين لب های تو 
است که روی لبخندت می نشیند و مهربانی های کوچك از همین 

لبخند های کوچك شروع می شود. 
تصمیم کوچكی بگیر. تصمیم بگیر برای هر مهربانی که می کنی، 

چیزی طلب نكنی.
فقط مهربان باش.

بعد از مدتی می بینی ديگران هم با تو مهربان می شوند.
ح��اال ديگران به تو مهر می ورزند بدون اينكه تو آن را طلب 
کرده باش��ی. مدتی به اين روش ادامه بده. آرام آرام می بینی 

ديگر نیازی به مهربانی و گدايی مهربانی از ديگران نداری.
و آن وقت می توانی آدم های نامهربان را تحمل کنی.

کم کم ياد می گیری به آدم های نامهربان بیشتر مهربانی کنی. 
هر چه بیشتر به اين طور آدم ها مهربانی کنی باالخره آنها را هم 

با مهربانی و مهربان شدن آشنا می کنی.
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حسين امينی پویا

کس��ب آگاهي هاي مفید در 
شكوفايي استعدادهای انسان مؤثرند. 

از اين رو مطالعۀ کتاب هاي خوب و کس��ب 
آگاهي يكي از وظايف ماست. مطالعۀ مفید تمايل به کج روي 
و افكار منفي را از بین  مي برد. البته اين کار نیازمند عالقه و 
عادت اس��ت که بايد از کودکي و نوجواني در انس��ان شكل 
بگیرد و به يك نیاز معنوي تبديل ش��ود، در غیر اين صورت 
ذه��ن فرد در جواني از آگاهي هاي مفید تهي خواهدبود و اين 
بي تجربگي و ناآگاهي زمینه را به راحتي براي گرايش و تن دادن 

به بدي ها فراهم خواهد کرد.
مطالعاتي که سبب افزايش معرفت انسان مي شوند، مقدمه اي 
براي اطاعت از فرمان خدا و تقرب  به ذات مقدس او هستند و 
به همین سبب خود عملي معنوي و عبادي به حساب مي آيند.

انتخاب کتاب
براي انتخاب کتاب خوب دو راه پیشنهاد مي کنیم. اول اينكه 
از بزرگ ترهاي��ي کمك بگیريد که تخصص و آگاهي الزم را 
دارند دوم اينكه  گروه سني خود را بشناسید و بر آن اساس 
کتاب هايت��ان را انتخاب کنید. بس��یاري از کتاب ها با توجه 
به گروه بندي سني منتش��ر مي شوند. گروه سني )د( مناسب 

شماست )سیزده تا شانزده سال( 
پ��س کتاب هاي اين گروه س��ني را از ناش��ران معتبر 

انتخاب کنید.

شرایط مطالعۀ خوب
مطالع��ه، تفريح��ي س��الم و در عین ح��ال مهم ترين بخش 
درس خواندن اس��ت که عوامل بس��یاري از آغاز تا پايان بر 
کیفی��ت و نتايج آن تأثیر گذارند. عواملي چون مكان مطالعه، 

زمان و ... .

مکان مطالعه
 جايي را براي مطالعه انتخاب کنید که بشود در آن با آرامش  
و تمرکز مطالعه کرد. پس بهتر اس��ت که به دور از س��ر و 
صداي مزاحم محیطي باشد و هواي تازه در آن جريان داشته 

باشد. هواي نامناسب باعث بي حوصلگي و خستگي مي شود.
دماي محیط نیز در مطالعه نق��ش دارد. محل خیلي گرم يا 

خیلي سرد براي مطالعه مناسب نیست.
البته شرايط محیطي همیشه تابع میل ما و در اختیار ما نیستند، 
ممكن است محل ايده آل مطالعه همیشه فراهم نباشد. براي 
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همی��ن به فرض در س��اکت بودن محل مطالع��ه نبايد زياد 
حساسیت به خرج دهیم و به اين بهانه مطالعه را کنار بگذاريم. 
چرا که در اين صورت فرصت هاي زيادي را ممكن اس��ت از 

دست بدهیم.
چارۀ اصلي کار، داشتن انگیزۀ قوي براي مطالعه است. اگر مطالعه 
با انگیزۀ بسیار صورت گیرد هنگام مطالعه آن چنان  محو مطالعه 

مي شويد که هیچ نمي فهمید در اطرافتان چه مي گذرد.
پس به جاي اينكه بكوشید با داد و فرياد احیاناً همه را ساکت 
کنید، که اغلب موفق هم نمي ش��ويد، بهتر اس��ت با عالقه و 

تمرکز بیشتري مطالعه کنید.

مطالعه همراه با موسيقی
اگر جزوکس��اني هستید که تصور مي کنند با صداي موسیقي 
بهتر تمرکز مي کنند بايد بدانید که اين فقط يك عادت تلقیني 
اس��ت. به گفتۀ روان شناس��ان وقتي همراه موس��یقي مطالعه 
مي کنید بخش ش��نیداري مغزتان نیز فعال است و به همین 

سبب مطالعه در اين حالت کارآيي و بازدهي کمتري دارد.

روشنایی
نور بايد به هنگام مطالعه کافي و يك نواخت باشد نور شديد 
يا ضعیف يا چراغ هاي رنگارنگ باعث خستگي زود هنگام و 
کاهش تمرکز مي ش��ود. البته شّدت نور به نوع کاغذ، براق يا 
مات بودن آن نیز بس��تگي دارد. بهتر است نور، غیرمستقیم 
تلفیقي از نور سفید و زرد باشد. استفاده از چراغ مطالعه نیز اگر 
چه تا حدودي باعث تمرکز بیشتري مي شود، اما استفادۀ مداوم 
از آن درس��ت نیست؛ زيرا نور موضعي؛ يعني نوري که فقط 

روي کتاب بیفتد نیز باعث خستگي چشم ها مي شود.

حالت بدن
مطالعه در حالت خمیده يا وقتي که روي مبل راحتي لمیده و 
فرو رفته ايم يا هنگامي که در حالت درازکش هستیم چندان 
مناسب نیست. براي مطالعه حالت نشسته به ويژه پشت میز 

بهترين است، به شرط اينكه درست پشت میز بنشینید طوري 
که مفاصل دست و پا و کمر زاويۀ نود درجه داشته باشد. هنگام 
مطالعۀ طوالني چون بدن در يك حالت ثابت باقي مي ماند و 
گردن نیز حالت خم دارد احساس ناراحتي در ستون فقرات و 
نیز مهره هاي گردني پیش مي آيد. پس  هر وقت خسته شديد 
از جاي خود برخیزيد، کمي قدم بزنید، چند حرکت کششي 

انجام دهید و دوباره سر وقت مطالعه خود برگرديد.

زمان مطالعه
انتخاب زمان مطالعه هم مهم اس��ت. بعضي به س��حرخیزي 
عادت دارند، برخي ديگر شب ها را ترجیح مي دهند. در هر حال 
بهره گیري از فرصت طاليي صبحدم براي مطالعه گزينۀ مناسبي 

است. در اين مورد نیز عادت نقش اصلي را بازي مي کند. 

سبك هاي مطالعه
مطالعۀ آزاد

در اين مطالعه، خواننده با هدف کسب آگاهي در زمینه هاي 
گوناگون، سرگرمي و لذت بردن به مطالعۀ عنوان هاي مختلف 
مي پردازد و تا زماني که جذابیت نوشته ذهن او را درگیر کند با 
نويسنده همراه مي شود. داستان ها، رمان ها، کتب ادبي و تاريخي 

از اين دسته کتاب ها هستند.
مطالعۀ آموزشگاهي )خواندن براي امتحان(

خواندن براي امتحان با سبك هاي ديگر مطالعه متفاوت است. 
براي موفقیت در اين هدف چند روش ساده زير را رعايت کنید:

� همان طور که روزنامه مي خوانید کلی خواني کنید؛ يعني سعي 
کنید مفهوم کلي متن را درك کنید.

� متن را با دقت بیش��تر بخوانید و به اجزاي آن توجه کنید 
و زير نكات مهم آن خط بكش��ید )به شرط اينكه کتاب مال 

خودتان باشد.(
� س��عي کنید متن را از حفظ توضیح دهید و اگر متن داراي 

تمرين است آنها را حل کنید.
چند نکته پایاني

سعي کنید از مطالعات خود يادداشت برداريد و آنها را مرتب 
نگه داري کنید با اين کار بعد از مدتي صاحب گنجینۀ گرانبهايي 
از يادداشت هايي مفید مي شويد. هنگام انتخاب کتاب فراموش 
نكنید که ب��راي فكر و روح خود غ��ذا تهیه مي کنید پس با 

وسواس و احتیاط بیشتري کتاب انتخاب کنید.
سعي کنید از مطالعات خود در جهت تبديل اطالعات سودمند 
به رفتارهاي اخالقي و بهبود شخصیت اخالقي خود بهره بگیريد.

منابع:
�معصومه شهري. گوياي خاموش، انتشارات بوي شهر بهشت، مشهد، 91

� استفاده از سايت هاي مرتبط اينترنتي
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نّقاشی فرش تهمينه حدادي
ــت که فرش  ــز عروس ها این اس پُ
ــان ببرند. پُز  ــتبافت به خانه ش دس
ــه بتوانند فرش  ــت ک باباها این اس
ــتبافت توی خانه شان بيندازند. دس

ــت، یك هنر گران است،  گران اس
به خاطرهمين هم مهم است. مهم 
است که ایرانی اش توی دنيا معروف 
ــانی را تصور کنيد  است. حاال کس
ــتش  که بروند دنبال این کار. راس
را بخواهيد فکر می کردم این کار، 
ــت، حاال دیگر  کار مادربزرگ هاس
ــت، اما  ــده اس زندگی ها مدرن ش
ــتند چيزهایی که ما نمي دانيم؛  هس
مثل اینکه، طراحی نقش فرش چقدر 
درآمدزاست یا فرش ایرانی آن قدر 
ــت که حاال توی مدرسه ها  مهم اس
ــی  ــته ای به نام»طراحی و نّقاش رش

فرش«وجود دارد.

»آرزو علیمردان« و »نرجس فرزانه« 
دارن��د رش��ته »طراحی و نّقاش��ی« 
فرش می خوانند. امس��ال سال سوم 
هس��تند و ح��اال می توانن��د فرش 
ببافند و بفروشند. آنها را پشت دار 
قالی می بینم. داره��ای کوچكی که 
روی میزهای مدرسه ش��ان است و 
وقتی ش��انه می زنند صدايش توی 
گوش های من می پیچد: تللللق .تق...

تق...تلق.
تعريف می کنند چطور در خانه پشم ها  
را رنگرزي مي کنند و رنگ های طبیعی 
و غیر طبیعی را مي شناسند. بعد هم 
نقش هاي��ی را که کش��یده اند به من 
نشان می دهند که: »بايد روی کاغذ 

   آشنایي با رشتۀ طراحی و نّقاشی فرش
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چهارخانه طرح بكشیم و حواسمان به 
مقیاس ها باشد.«

بعد هم سر تكان می دهد که بعضی ها 
فكر می کنند رشتۀ ما همان قالی بافی 
اس��ت، اما در واقع ما طراحی نقش 
فرش را ياد می گیريم و بعد می توانیم  
آن را بفروشیم. می دانستید که نقش 

فرش خیلی مهم است؟
� نه.

رشتۀ ما يك هنر اصیل است. درآمدش 
هم خیلی خوب است، اما همین طوری 
هم نمی ش��ود. بايد اولش به فرش و 
اين کار عالقه داشته باشیم. سال قبل 
خیلی ها از کالس ما رفتند؛ چون ذره ای 

فرش ها را دوست نداشتند!



این ویژگی ها را دارید؟
 عالقه

 صبر و حوصل��ه )می دانید که اين 
کار خیلی ظريف است و اگر ايرادی 
پیش بیايد بايد آن را برطرف کنید(

 سلیقه
 سرمايه الزم برای تهیه وسايل در 

مدرسه 
این درس ها را مي خوانيد:

 طراحی سنتی
 طراحی هندسه نقوش

 طراحی از طبیعت
 بافت

 رنگرزی
و...

این چيزها را یاد مي گيرید:
 طراحی

 انواع نقش فرش ها
 انواع گره ها

 چله کشی
 رج شماری
 بافت فرش

و....
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ابزار کار شما اینهاست:
 قالب
 شانه

 دارقالی
 قیچی

 انواع کاغذ
 میز نور
 قلم مو

 گواش 
و....

امتحان پایان ترم شما این شکلي 
است:

بعضی از کارها را از اول س��ال انجام 
داده ايد، مثل رنگرزی پشم يا طراحی 
نقش فرش، ام��ا برای امتحان پايان 
ترم از ش��ما می خواهن��د که بافتن 
فرشي را شروع کنید يا دوباره نقشی 
را طراحی کنید.کارهای قبلی شما هم 

نمرۀ خاص خودش را دارد.
ــته هایي ادامۀ تحصيل  در چه رش

خواهيد داد؟
رشتۀ فرش در دانشگاه گرايش های 
مختلف��ی دارد: باف��ت، رنگ��رزی و 
طّراحی. می توان ت��وی يكی از آنها 

ادامۀ تحصیل داد.

چه کاره می شوید؟
يكی از راه های موفقیت در اين رشته 
داشتن کمی س��رمايه است تا پس 
از گرفتن ديپلم کارگاه يا آموزشگاه 
تاس��یس کنید. می توانید آنجا قالی 
ببافید يا بافت آن را ياد بدهید و آرام 
آرام از فرش بافان سفارش بگیريد تا 

برای آنها نقش طراحی کنید.

ــه نصيرالدین  ــتان خواج ــکر از هنرس *با تش
طوسی، شيراز



قهرمانان

 احمد عربلو| تصویرگر: مجيد صالحی

جهان پهلوان دربارۀ زندگي جهان پهلوان 
غالمرضا تختي مطالب زیادي 

خوانده اید. داستاني که مي خوانيد 
مربوط به دورۀ نوجواني این 

پهلوان نامدار است.

غالمرضا، شهريور سال 
1309 در محلۀ خاني آباد 
تهران به دنیا آمد و در 

همان جا بزرگ شد. رفتار 
او از دوران نوجواني مثل 

بزرگ ترها بود.

در آن محله يك جوان 
عقب ماندۀ ذهني بود که 
بچه ها او را »پیش پیشي« 
صدا مي زدند و گاهي سر 

به سرش مي گذاشتند.
 برويد کنار. اگر اذيتم کنید با 
 آهاي بچه ها! چه کار با اين بنده همین چوب مي زنم توي کله تان!

خدا داريد؟ چرا اذيتش مي کنید!

چرا اذيتش مي کنید؟از اين به 
بعد اگر کسي اين جوان را اذيت 

کند با من طرف است!

پیش پیشي! چرا پشت غالمرضا 
پنهان شدي؟

 اگر اذيتم کنید غالمرضا 
حساب همه تان را 

مي رسد!



بچه ها! اين رسم جوانمردي نیست که اين 
جوان را اذيت مي کنید. او که با شما کاري 

ندارد! گناه دارد.
بدترين کار اذيت کردن ديگران است! به جاي 
اينكه دست اين جوان را بگیريم، اذيتش هم 

مي کنیم؟

بیايید از اين به بعد به هم قول 
بدهیم که به جاي اذيت و مسخره 
کردن اين جوان، دست او را بگیريم 

چشم آقا غالمرضاو کمكش کنیم.
� ديگر تكرار نمي شود

آقا غالمرضا! اگر تو نبودي اين 
بچه ها مرا اذيت مي کردند.

 نترس! من نمي گذارم کسي 
اذيتت کند.

آقا غالمرضا. ما کار بدي کرديم.
ما نمي دانستیم که او اين قدر از 

شوخي ما ناراحت مي شود.



جعفر ابراهيمي»شاهد«

یك شوخی جّدی 

فقط يك روز فرصت داشتم تا کتابم را از جمشید پس بگیرم. بايد 
پس مي گرفتم حتي اگر کارمان به کتك کاري مي کشید. چاره اي 
نداشتم؛ اگر آن روز، کتابم را پس نمي گرفتم، همۀ زحمت هايم به 
هدر مي رفت. خودم را براي هر اتفاقي آماده کرده  بودم. هیچ وقت 
اهل دعوا و کتك کاري نبودم، آن روز هم قصد دعوا با جمشید 
را نداش��تم، ولي او کسي نبود که حرف حساب حالي اش بشود، 
پس چاره اي نداش��تم بايد مثل خودش از َدِر زور و قُلُدري وارد 

مي شدم... .
توي راه با خودم حرف مي زدم و نقش��ه مي کش��یدم. با خودي 
که در درونم بود و من او را نمي ديدم، ولي حس��ش مي کردم و 

صدايش را مي شنیدم. گاهي او حرف مي زد و گاهي من:
»نبايد ضعف از خودت نشان دهي! نبايد ... نبايد.... اگر از روز 

اول، خودت را ضعیف نشان نداده  بودي، همین جمشید 
و آن دو تا دوست مسخره اش جرئت نمي کردند بِِهت 

زور بگويند!«
توي خانه، کلي جلوي آينه تمرين کرده  بودم که چه جوري و با 
چه لحني حرف بزنم، چه جوري قیافه بگیرم که جذبه ام بیشتر 
شود و چه جوري خشم درونم را در صورت و چشم هايم بريزم. 

راه مي رفتم و با خود دروِن خودم حرف مي زدم:
»درست است که جمشید، قوي هیكل است و قُلُدر، ولي تو با او 
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هم سني. تو تجربه هايي در زندگي داري که او ندارد. 
کتاب هاي زيادي خوانده اي که او نخوانده است! تو 
اعتماد به نفسي داري که او حتماً ندارد. پس چرا 

اين اعتماد به نفس را به رخ آنها نمي کش��ي؟ چرا همه اش فكر 
مي کني اگر جواب آزار و اذيت هاي آنها را ندهي، کمتر س��ر به 
سرت مي گذارند. نه! تو از همان اول اشتباه مي کردي. اگر کوتاه 
بیايي، آنها جري تر مي ش��وند و بیشتر تو َسري بهت مي زنند. 
هوا با آنكه خیلي س��رد بود و سوز داشت، ولي من چندان 
سردم نبود. سرم به گفت و گوي خیالي با خودم گرم بود. 
گام هايم را کندتر کردم تا بیشتر بتوانم با خودم حرف 
بزنم و خودم را آماده کنم براي رويارويي با جمشید: »اصالً مهم 
نیست که چه پیش خواهد آمد. اول، محكم در مي زنم، بعد وقتي 
آمد بیرون، مثل ب��رق و باد مي پرم جلو و يقه اش را مي گیرم و 
محكم مي کوبانمش به سینۀ ديوارخانه اشان و مي گويم جمشید، 
خوب گوش هايت را باز کن ببین چه مي گويم. آخرين بارت باشد 
که سر به سر من مي گذاري يا همین االن مي روي و کتابم را پس 
مي آوري يا کاري مي کنم که از کرده ات پشیمان شوي و تا عمر 

داري يادت نرود!«
اينها حرف هايي بود که بین راه خانۀ خودمان و خانۀ جمشید � 

هم کالسی ام � واگويه مي کردم.
يك سالي مي شد که عضو کتاب خانۀ عمومي پارك شهر شده  بودم. 
هر پانزده روز يك بار، پاي پیاده مي رفتم کتاب خانه و برمي گشتم؛ 
در گرما و سرما، در برف و باران. هر بار دو يا سه کتاب مي گرفتم 
و همیشه سعي مي کردم دو سه روز جلوتر از رسیدن مهلت پانزده 
روزه، کتاب ه��ا را به کتاب خانه برگردانم، وقتي کتاب هاي امانتي 
کتاب خانه دستم بود، با يك تكه روزنامه، جلدشان مي کردم که 
تمیز بمانند. با احتیاط تمام جابه جايشان مي کردم. همیشه مواظب 
بودم قطره اي چاي يا آب يا چربي غذا روي صفحات کتاب نريزد 
يا ش��یرازۀ کتاب از هم باز نشود. حتي کتاب هايي را که وضعیت 
خوبي نداشتند و خیلي کهنه بودند، با سريش مي چسباندم و تر و 
تمیز مي کردم. از صحافي کردن کتاب ها لذت مي بردم. من همۀ 
اين کارها را براي اين انجام مي دادم تا بتوانم به هر ترتیبي شده، 
برگۀ عضويت جاويد کتاب خانه را به دست آورم. در کتاب خانۀ 
مرکزي پارك شهر، رسم بر اين بود که هرکس به مدت سه سال، 
کتاب هاي امانتي را تمیز نگه مي داشت و به موقع به کتاب خانه باز 
مي گرداند، برگۀ عضويت جاويد دريافت مي کرد. آن وقت ديگر 
الزم نبود هر سال برگۀ عضويت را تمديد کند و پولي بابت حق 
عضويت بپردازد. گرفتن برگ عضويت جاويد براي من  آرزويي 

بزرگ بود.
من براي گرفتن اين برگه، يك سال را رد کرده  بودم. ولي هنوز 
دو س��ال پیش رو داشتم. دو س��الي که بسیار طوالني به نظرم 
مي آمد. اگر کسي در اين سه سال، فقط يك بار، کتاب ها را دير 
به کتاب خانه بر مي گرداند نامش را از  فهرست دريافت کنندگان 

برگۀ عضويت جاويد در مي آوردند، و من تمام تالشم را مي کردم 
که اين اتفاق نیفتد. براي همین هم همیشه دو� سه روز پیش از 

مهلت برگرداندن کتاب ها، آنها را برمي گرداندم.
س��ه روز پیش کتاب امانتي بینوايان ويكتورهوگو را با خودم به 
مدرس��ه برده  بودم تا در اوقات بي کاري و زنگ تفريح يا بین راه 
مدرسه تا خانه بخوانمش، شايد قصه پُزدادن براي بچه ها هم در 
گوشه اي از دلم بود که به بچه ها نشان دهم من عضو کتاب خانه 
عمومي پارك شهر هس��تم. آن روز، در زنگ تفريح، جمشید با 
آن دو دوست بي مزه اش ايرج و محمود پريدند جلويم و محمود 
کتاب را از دست من قاپید و پرت کرد طرف ايرج. او هم توي 
هوا کتاب را گرفت و پرت کرد براي جمش��ید. او هم آن را در 
هوا گرفت و زد زير بغلش. من هر کاري کردم که کتابم را از او 
پس بگیرم، نتوانستم. زورم به آنها نرسید. آنها سه نفر بودند و 
من يك نفر. حاال سه روز بود که کتاب بینوايان دست جمشید 
بود، هر بار که مي گفتم کتابم را پس بده، امانت است، بايد شنبه 
پس بدهم؛ مي خنديد و مي گفت: »مي خواستي کتاب امانتي ات را 

سفت بچسبي تا از دستش ندهي!«
اين سه نفر از ش��رورترين بچه هاي مدرسه بودند. به خصوص 
جمش��ید که خیلي هم بزن بهاُدر بود. آنها هر وقت مرا در حال 
کتاب خواندن مي ديدند، پش��ت سر هم متلك بارم مي کردند. 
مي گفتند: »آقا پسر، بپا کور نشوي اين قدر کتاب مي خواني!« يا 
مي گفتند: »بدبخت، اين همه کتاب داستان نخوان، اگر زياد کتاب 
بخواني، آخرش يا پروفسور مي شوي يا ديوانه« و کلمۀ پروفسور  
را طوري ادا مي کردند که انگار دس��ت کمي از ديوانه نداشت. 
محمود و ايرج تنبل ترين ش��اگردان کالس و شايد هم مدرسه 
بودند، ولي جمشید درسش نسبت به آن دو نفر، کمي بهتر بود.

رس��یدم سر کوچۀ جمش��ید. خانۀ آنها در يك کوچۀ دراز بود. 
جمعه بود و توي کوچه، پرنده پر نمي زد. گام هايم را تندتر کردم 
و ت��وي دلم گفتم: »تا کتابم را پس نگی��رم، ولش نمي کنم!« دو 
سه قدم مانده به خانۀ جمشید، ايستادم و نفس عمیقي کشیدم. 
احساس کردم تپش قلبم تندتر شده است. سرما آزارم مي داد. 
آخرين روزهاي آذرماه بود و س��وز س��ردي از طرف کوه هاي 

پوشیده از برف البرز مي آمد.
رسیدم جلوي در خانه شان، لحظه اي ايستادم. هیچ کس 
در کوچه نبود. غروب سرد روز جمعه بود و همه توي 

خانه هايش��ان بودن��د. کوبۀ در را  دو بار به ص��دا در آوردم؛  و 
ايس��تادم کنار ديوار بغل در، لحظه اي گذش��ت. خبري نش��د. 
لحظه اي که به نظر من خیلي طوالني آمد. دوباره در زدم، اين بار 
بلندتر و چند بار پشت سرهم. باالخره صداي جمشید را شنیدم 

که گفت: »آمدم بابا، آمدم! چه خبراست؟ کیست؟«
جوابش  را ندادم. او نمي دانس��ت که پش��ت در کیس��ت؟ اگر 
مي گفتم فالني هس��تم، البد در را به رويم ب��از نمي کرد. دوباره 
پرس��ید، باز هم جواب ندادم. با احتی��اط، در را  نیمه باز کرد و 
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سرش را تا سینه در آورد بیرون و به طرف چپ کوچه نگاهي 
انداخت و چون کس��ي را نديد، خواست برگردد و طرف راست 
را ن��گاه کند که مهلتش ندادم. پري��دم جلو و يقه اش را محكم 
چسبیدم و کشیدمش به طرف خودم. او که زيرشلواري و لباس 
خانگي تنش بود، فرصت نكرد بفهمد که چه شده و کیست که 

او را يقه گیرکرده  است؟!
وقتي او را با آن شدت به طرف خودم کشاندم، سكندري خوردم 
و به پش��ت افتادم زمین و او را هم با خودم کشیدم روي زمین، 
بعد هم به س��رعت، او را از روي خودم انداختم کنار، و پريدم و 
نشستم روي س��ینه اش.  يقه اش همچنان در دستم بود. اولش 
خواس��تم دو سه تا کشیدۀ جانانه بخوابانم بیخ گوشش به تالفي 
آزار و اذيت هاي��ي که تا آن روز به من رس��انده بود، ولي ديدم 
طوري نگاهم مي کند که انگار دارد التماس مي کند که ببخشمش 
و نزنمش. دلم برايش سوخت. نزدمش، ولي در عوض گلويش 
را دو دستي محكم گرفتم و فشردم البته نه خیلي محكم که به 

حالت خفگي بیفتد.
جمش��ید به ش��دت تقال مي کرد که خودش را از دس��ت من 
برهاند، ولي نمي توانس��ت. محكم گرفته بودمش و سنگیني تنم 
را � هر چند که الغر بودم � انداخته بودم روي قفسۀ سینه اش. 
در چش��م ها و نگاهش بیش از آنچه ترس ديده شود، تعجب و 
حیرت ديده مي ش��د. گويا انتظار نداشت مني که تا ديروز مثل 
موش از او حس��اب مي بردم حاال او را زمین زده باشم و بنشینم 

روي قفسۀ سینه اش.
باالخره فرصتي پیدا کرد و گفت: »چه کار 

مي کني ديوانه؟ داري خفه ام مي کني؟«
گفت��م: »ن��ه، هنوز ديوانگ��ي ام را 

نديده اي. اگر همین حاال کتابم 
را سالم و دست نخورده تحويلم 
نده��ي، آن وق��ت اس��ت که 
راس��تي راستي ديوانه  مي شوم 
و اي��ن کل��ۀ پوک��ت را چنان 

مي کوبان��م روي زمین که مثل 
هندوانۀ محبوبي بترکد!«

نمي دانم اي��ن حرف ها را چه جوري و 
با چه لحني گفتم و قیافه ام در آن لحظه چه 

شكلي ش��ده بود که او راست راستي ترسید. حاال او 
مثل موش ش��ده بود و من شده بودم پلنگ قوي پنچه، با حالتي 
که معلوم بود نزديك است گريه اش در آيد. گفت: »خوب بابا، 
اينكه دعوا ندارد. ش��وخي هم حالي ات نمي شود؟ االن مي روم و 

کتابت را مي آورم!«
گفتم: »قسم بخور که کلكي تو کارت نباشد؟!«

گف��ت: »به خدا مي آورم. به جان مادرم راس��ت مي گويم. ولم 
کن پاش��م. مادرم مي فهمد و مي آيد توي کوچه و بد مي شود 

براي هر دوتامان.«
وقتي ديدم به جان مادرش قسم خورده، حرفش را باور کردم و 

گفتم: »يادت باشد که به جان مادرت قسم خوردي!« 
گفت: »خیالت راحت ... «

از روي س��ینه اش بلند ش��دم. پاشد و ايس��تاد و خاك هاي زير 
ش��لواري اش را تكان��د و گف��ت: »عجب ديوانه اي هس��تي تو. 
مگر مي خواس��تم کتابت را بخورم؟ راس��تش از پريروز داشتم 
مي خواندمش، امروز ظهر تمامش کردم. خیلي خوب بود. عالي 
بود. مي دانس��تم که فردا بايد کتاب را پس بدهي به کتاب خانه، 

براي همین، مي خواستم صبح بیاورمش مدرسه و بهت بدهم.«
پرسیدم: »جمش��یدچاخان، تو از کجا مي دانستي که قرار است 

شنبه پس اش بدهم؟!«
گف��ت: »اي بابا عجب حواِس جمعي داري تو! خودت قبالً توي 
مدرس��ه بهم گفتي که شنبه بايد پس اش بدهم. از آن گذشته، 
توي برگه اي که ته کتاب، داخل جلد چسبانده اند، تاريخ تحويل و 

برگشت کتاب را با مهر ذکر کرده اند.«
ديدم حق با اوست. کشیدم کنار و او رفت توي خانه شان. لحظه اي 
بعد کتاب در دست، برگشت و کتاب را داد دستم. گرفتمش و 
ورقي زدم تا ببینم باليي س��ر کتاب نیامده باشد. سالم بود. راه 
افتادم بروم که از پشت صدايم زد. ايستادم. گفت: »بي معرفت، 

بي خداحافظي مي روي؟«
آرام گفتم: »خداحافظ«

گفت: »ببین، ش��تر ديدي نديدي! دربارۀ دعواي امروزمان 
چیزي به کسي نگو. من هم نمي گويم، باشد؟«

گفتم: »باشد، به شرط آنكه تو و آن دوستان 
دلقكت، بعد از اين س��رتون توي آخور 
خودت��ان باش��د و کاري ب��ه کار من 

نداشته باشید!«
روز ش��نبه، زنگ تفريح جمشید را 
ديدم که داشت آرام مي آمد طرف 
من، وقتي رسید، دستش را به سويم 
دراز کرد. دس��ت دادم. گفت: »جعفر، 
مي ش��ود کمكم کني که م��ن هم عضو 

کتاب خانه شوم؟«
گفتم: »کمك الزم نیست. فقط دوازده تومان پول 
مي خواهد و دو تا عكس س��ه در چهار. همین. البته يك نفر 
ضامن هم مي خواهند که تلفن داشته باشد. کافي است که شمارۀ  
تلفن ضامن را در برگ درخواس��ت عضويت بنويسي، همین و 

بس!«
گفت:»ولي من راهش را بلد نیستم. نمي شود با هم برويم و من 

هم عضو بشوم؟«
گفتم: »چرا نمي شود! بیا امروز بعد از مدرسه با هم برويم!«
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شعر

به قلبم مي نشیني
همیشه بي اجازه

مرا هل مي دهي تو
به دنیاهاي تازه

اگر چه از ته قلب
تو را من دوست دارم

ولي وقت مناسب
بیا! لطفا کنارم

بیا بنشین به قلبم
ولي تنها به يك شرط

سر زنگ رياضي
حواسم را نكن پرت 

مريم زندي

 انتظار
پیرزن، منتظر و دل نگران
باز آرام نمازش را خواند

سر سجاده نشست و با ذکر
رشتۀ تُربت خود را چرخاند

مدتي بود که با خود مي گفت
حتماً امروز مي آيد ديگر

روزها رفت و نیامد از راه
نشد از آمدنش هیچ خبر

زود سجادۀ خود را برچید
باز از نور امیدي دلشاد

زد به موهاي سپیدش شانه
کمي هم آب به گلدان ها داد.

چاي َدم بود و سماور بي تاب
آب، قل قل توي آن مي جوشید

پیرزن آمد و ظرفي پِر سیب
با دو بشقاب روي میزش چید

رفت و از پنجره شد خیره به راه
تا که خورشید به مغرب کوچید

هیچ کس باز نیامد از راه
پیرزن از ته دل آه کشید.

زهرا وثوقي

 فصل سرما 
مي روم آرام پشت پنجره

کوچه ها از برف، لیز و ديدني است
بچه ها در کوچه گرم بازي اند
غنچۀ لبخند آنها چیدني است

هیچ آوازي نمي آيد به گوش
جز صداي قارقار يك کالغ

فصل سرما آمده، ديگر کسي
از گل و سبزه نمي گیرد سراغ

جوجه گنجشكي نشسته در حیاط
دانه هاي برف را بو مي کند

با نوك زردش به دنبال غذا
جست وجو، اين سو و آن سو مي کند

تك درخت خانه هم تنها شده
خسته از شب هاي غمگین و سیاه
کي مي آيد آن بهار رنگ رنگ؟!
چشم هايش منتظر مانده به راه...

انسیه موسويان

زیر نظر: بابك نيك طلب
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گزارش

آلما توکل

بچه های
 مرشد 

می دزديدند؛ بنابراين بیايید بچه های خوبی 
باشیم و قدر هنرهايمان را بدانیم)نقطه(

اينكه کان��ون پرورش فك��ری کودکان و 
نوجوانان جش��نواره اي برپا کند به اس��م 
پرده خوان��ی رض��وی و پرده خوان ها همه 
نوجوان باشند سوژۀ خوبی است. تو می توانی 
بروی و کلی دختر و پسر نوجوان را ببینی 
با لباس نقال ها، چوب به دست، با صداهايی 
رسا، با دست هايی که گاهی به هم کوبیده 
می شوند تا تو حواست را جمع کنی و قصه 
را از دس��ت ندهی. بعد قصه بش��نوی و 
فكر کنی کاش معلم ها هم اين طور درس 
می دادن��د...کاش همه چی��ز مثل قصه ها 
بود،کاش می شد همه جا پر شود از نقاشی 
و بعد معلم روی تصويرها درس را توضیح 
بدهد...حاال من رسیده بودم... رسیده بودم 
و در سالن را باز کرده بودم و دورتا 
دورم پ��ر بود از نقاش��ی های توی 
پرده خوانی، رسم است تصويرگر با 
رنگ روغن روی تابلو چند صحنه 
از داستان را نقاشی کند. نقال روی 
تصويرها قصه گويی را تمرين کند 
و بعد توی قهوه خانه ها و مكان های 
عمومی داس��تان های شاهنامه و 
قرآن و کربال را روايت کند. من 
رس��یده ب��ودم و زل زده بودم به 
نقاشی ها وآدم هايي که  با لباس های 
رنگی در رفت و آمد بودند و راس��تش 
را بخواهید اصالً باورم نمی شد که 118 
گروه از تمام کش��ور توی اين مس��ابقه 

شرکت کرده باشند.
اول نوش��تۀ روی دي��وار را خواندم و 
بعد رفتم در س��الن اجرا: »نگارگری 
قهوه خانه ای شیوه ای از نقاشی ايرانی 
است که درون مايه ای رزمی، مذهبی 
و بزمی دارد. در اواخر قاجار و اوايل 
پهلوی اين هن��ر اوج گرفت. مبدا 
اين هن��ر، قصه خوانی، مرثیه خوانی 
و تعزيه خوانی اس��ت و اين نقاشی 
ب��ه دس��ت هنرمن��دان مكت��ب 

نديده)آموزش نديده( اجرا می شد.«

کوله ام را برداش��تم، خودکار 
و قل��م و دوربی��ن و مس��واکم 
را  ه��م برداش��تم  و خ��ودم را به 
راه آهن رس��اندم  و تلق و تولوق کنان 
و جوجه کب��اب خ��وران خ��ودم را به 

مشهد رساندم. يكی ديگر از وظايف 
خبرنگار کوله پش��تی اين است که 
خودش س��وژه پیدا کن��د و بعد به 
رئیسش بگويد می شود بروم يك 
ش��هر ديگر؟بعد ه��م اگر رئیس 
نگذاشت کلی درباره زحمت هايی 
که می کشد حرف بزند و درباره 
تلق تولوق قطار و گريه بچه های 
کوپ��ه بغلی که ح��رص آدم را 

در می آورن��د، بگويد تا دل رئیس 
بسوزد و بداند که خبرنگاری شغل 

سختی است. بله، عرض می کردم. اول 
رفتم زيارت. بع��د هم رفتم زيارت. 
بعدش هم رفتم زيارت، اما آخرش 
رفتم جايی نزديك کوه های مشهد. 
س��وژه ام هم خیلی خ��وب بود. 
پرده خوان های کودك و نوجوان. 
حاال اگر شماها تا به حال نقال 
نوجوان نديده ايد و به نظرتان 
کار جالبی نمي آيد، بهتر است 
بدانید و آگاه باشید که تازه 
چند سال است يونیسف 
پرده خوان��ي را ثبت کرده 

اس��ت و اگر ثبت نمی شد باز اين 
کشورهای همس��ايه می آمدند و آن را 
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رفتم توی س��الن و ساکت نشستم. يك 
آقای بزرگ داشت اجرا می کرد. موضوع 
مس��ابقه داس��تان های امام رضا)ع( بود. 
روی يك پرده کوچك اس��م پرده خوان، 
نويس��نده اش و نقاش پرده نوش��ته شده 
بود؛ يعنی کِم کم س��ه نفر توی هر اجرا 
نقش داش��تند. بعد هشت گروه مختلف 
آمدند و اجرا کردند. لباس بعضی هايشان 
دورو بود. اجرای يكی شان پنج دقیقه بود 
و اجرای يك گ��روه 28 دقیقه. يكی تنها 
بود و يك گروه، مرش��د و بچه مرش��د 
داش��ت. بعد آقای »عل��ی اکبر حلیمی« 
که مس��ئول اجرايی جش��نواره بود برايم 
گفت که: »می دانید قديم ها، يك مرش��د 
ب��ود که هن��رش را به بچه مرش��د ياد 
می داد قصه گويی خیال انگیزی داشت. و 
اين طوری هنرها از بین نمی رفت، اما همه 
چیز از بین رفت. به نظرم اگر ما بتوانیم 
دوباره اين هنر را احیا کنیم می توانیم آن 
را در خدم��ت علم و فرهنگ در بیاوريم. 
می دانید من معتقد نیس��تم که اين هنر 
بايد برای نوجوان ها مثل قديم ها باش��د، 
می توانیم حت��ی از تصوير متحرك و نور 

استفاده کنیم.«
بع��د من به همه اينه��ا فكر کردم. 

خیلی جدی فكرکردم و گفتم به 
همه بگويم رويش فكر کنند....
از 118 گروه، هشت گروه 

ب��ه دور آخر رس��یده 

ش��د مسابقه 
باشد با چند نفر 

کردم  مش��ورت 
برايم  و تصوي��ری 

ش��د.  کش�����یده 
تصوي��ر  ب��ا  چ���ون 

ارتب���اط نگرفت���م يك 
بار عوضش کرديم. حاال هم 

که اينجا داستان نماز عید فطر 
را نقل کردم. فقط سه ماه تمرين 

کردم.«
بعد يكهو ص��دای گريه آمد. صابر 

و حسن رفته بودند و داشتند داستان 
سقاخانۀ اسماعیل طال را اجرا می کردند 
و همه آقاهای توی سالن بلند بلند گريه 
می کردن��د. بعد که آنها پايین آمدند باز 
همه گريه کردند. مربی ش��ان گريه کرد. 
خودش��ان گريه کردند و تعريف کردند 
که چندب��ار جلوی بچه ها اين پرده خوانی 
را اجرا کرده اند و گفتند که سه ماه است 
برای اينكه صدايشان خراب نشود چای 

نخورده اند.
 ت��وی راه که داش��تم تلق تول��وق کنان 
برمی گشتم به اين فكر کردم که من اصاًل 
آدم غرغرويی نیستم، اما می دانید من يك 
خبرنگار کوله پشتی بدبخت هستم که همه 
هنری ک��ه اجازه می دادند به خرج بدهم 
اين بود که انشاء بنويسم؛ درباره علم بهتر 
است يا ثروت؟ و اگر هم می نوشتم ثروت 
نمره ام می ش��د صفر، اما نوجوان های اين 
دوره و زمانه هرسال جشنوارۀ قصه گويی و 
سرود و کتاب سازی و نمايش نامه خوانی و 
پويانمايی و از امسال هم پرده خوانی دارند 
و برنده ها به شهرهای مختلف می روند و 
هیچ کس هم به آنها نمره صفر نمی دهد. 

غر ندارد؟ دارد ديگر.
این هم سایت جشنواره....پيگير باشيد سال 
بعد می توانيد در جشنواره ها شرکت کنيد:
http : //www .shamstoos . ir

ــام رضا )بخش  ــنواره بين المللی ام جش
کودک و نوجوان(

نشس��ته بودند. از صدا و سیما هم آمده 
بودن��د. نوجوان ه��ا خیل��ی خ��وب اجرا 
می کردند. فكر ک��ردم اگر من بروم آن 
باال، اولش سرفه ام می گیرد، بعد خنده ام 
می گیرد و بعد پايم پیچ می خورد. رفتم و 
پرسیدم: »ببخشید راستی راستی اينها سه 
ماه است تمرين کرده اند؟ من را که سر 

کار نگذاشته ايد؟«
و فاطمه رحیم��ی گفت: »همه چیز جدی 
است. چرا نشود؟ می ش��ود. من خودم از 
بچگی اين کار را دوست داشتم. وقتي قرار 

بودن��د. يكی ش��ان راوی داس��تان 
معجزه نزول باران بود و يكی شان  
راوی داس��تان نم��از عیدفطر، 
يكی شان راوی داستان مسافر 
کاروان بود و يكی شان نامش 
سرخ و سبز بود. مشهد بود 
و داس��تان ها درب��ارۀ امام 

رضا. داورها و تماش��اچی ها 
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رنگ ها 
چه می گویند؟  
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ترجمه: مجيد عميق

استفادۀ نمادين از رنگ ها به عهد باستان باز مي گردد. رنگ قرمز نشانۀ خشونت، 
جنگ و خونريزي؛ سبز، نشانۀ سرسبزي، شكوفايي حیات يا حسادت؛ آبي نشانۀ 
آرامش، سردي و شكست است. رنگ سیاه در میان برخي ملل مرگ و شرارت 
را تداعي مي کند. برخي جاها هم نشانۀ حاصل خیزي است مثل کرانه هاي رود 
نیل که داراي خاك بس��یار حاصل خیز و تیره رنگي است. گاهي هم سیاه، رنگ 
تقدس است. سنگ کعبه، حجراالسود نیز به رنگ سیاه است. با گذشت زمان 
نمادهاي رنگ ها تغییر کردند؛ چه بسا رنگي که براي يك شخص نماد بدشانسی 

تلقي مي شد، براي فردي ديگر نشانۀ خوش شانسي بود.

رن��گ زرد، رن��گ خورش��ید و ن��ور و 
حیات اس��ت. زماني اس��تفاده از رنگ 
زرد س��لطنتي فقط مختص امپراطوران 
چین بود. راهب هاي ج��وان بودايي در 
دورۀ تحصیل لباس هايي به رنگ سفید 
بر تن مي کنند، اما پس از رس��یدن به 
مقام معلمي ردايي به رنگ زرد متمايل 
به نارنجي مي پوشند. با اين وصف رنگ 
زرد در باورهاي بس��یاري از فرهنگ ها 
نش��انۀ ترس، بیماري و رنجوري تلقي 
مي ش��ود و مت��رادف اس��ت ب��ا مرگ 

برگ هاي درختان در پايیز.
 يكي از مراسم سنتي چیني ها در سال 
نو هديه دادن مقداري پول به يكديگر 
درون پاکت هايي به رنگ قرمز است. 
آنه��ا روي پاکت را با نمادهايي تزيین 
مي کنند که نش��انۀ خوشبختي است. 
در بعضي فرهنگ ها، رنگ سبز، رنگ 
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انتخابي فرش��تگان محسوب مي شود 
و اي��ن باور وجود دارد که اگر کس��ي 
از اين رنگ اس��تفاده کند فرش��تگان 

مجازاتش مي کنند.
البته اين باوره��اي آمیخته با خرافات 
ريشه در فرهنگ ها دارند و اکنون نیز در 
تزيین و رنگ آمیزي بس��یاري از اماکن 
و عاليم به مفهوم ديرينۀ رنگ ها توجه 

خاصي مي شود.
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اين رنگ همواره نشانۀ انرژي و قدرت 
ب��وده و به طور کل��ي رنگ مثبت تلقي 
ش��ده  اس��ت. چون رنگ خون است و 
رن��گ حیات محس��وب مي ش��ود. در 
بیش��تر فرهنگ ه��اي مل��ل از بومیان 
سرخ پوست تا چیني ها، رنگ خوشبختي 
و نش��انۀ موفقیت، ثروت و ش��ادماني 
است. چیني ها در سال نو از رنگ قرمز 
فراوان اس��تفاده مي کنند. خاك سطح 
مريخ هم قرمز اس��ت و به نام س��یارۀ 
سرخ معروف اس��ت. در عهد رومیان 
مارس)مري��خ(  التی��ن  واژۀ  باس��تان 
رب الن��وع جنگ و خونري��زي بود و ماه 
م��ارس )نام م��اه دوم س��ال میالدي( 
و عب��ارت التی��ن حكوم��ت نظامي ) 
Martial law( برگرفت��ه از معني اين 

کلمه است.

رنگ طبیعت و حیات جاوداني سبز است 
و در پرچم بیشتر کشورها  اين رنگ را 
مي بینیم. اما رنگ س��بز در میان مردم 

آمريكا و انگلستان شوم تلقي مي شود.
اين باور خرافاتي ناش��ي از اسناد مكتوب 
به يادگار مان��ده از دهۀ 1700 اس��ت. 
در آن ايام پوش��یدن لباس سبز را نشانۀ 
مرگ مي دانستند. در سال 1778 کارل 
ويلهم ش��یل)1786�1742(، شیمیدان 
سوئدي آزمايش��ي را با آرسنیك انجام 
داد و رنگ جديدي به وجود آورد که به 
رنگ سبز شیل معروف شد. در آن ايام 
از اين رنگ در کاغذ هاي ديواري اتاق ها 
و رنگرزي  پارچه ها استفادۀ فراوان مي شد. 
شیل مي دانست که آرس��نیك ماده اي 
بسیار سمي است، اما هرگز فكر نمي کرد 
در اثر رطوبت، بخارات آرسنیك موجود 
در اين رنگ به صورت گاز سمي در فضا 
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پراکنده و س��بب مرگ انس��ان ها شود. 
افراد سرشناس بس��یاري در آن ايام بر 
اثر استنشاق اين گاز جانشان را از دست 
دادند. س��رانجام در اواي��ل دهۀ 1900 
اس��تفاده از رنگ سبزآرسنیك متوقف 
شد، اما گويا آن خاطره هاي تلخ در اذهان 

اروپايیان و آمريكايي ها باقي مانده  است.
علت مرگ امپراطور فرانس��ه، ناپلئون 
در  ک��ه   )1769�  1821( بناپ��ارت، 
جزيرۀ س��نت هلنا درگذشت. سرطان 
اعالم شد، اما در سال 1960 شايعات 
زيادي دربارۀ مس��مومیت او بر س��ر 
زبان ه��ا افتاد و پس از آزمايش تكه اي 
از موي او ذرات آرسنیك در البه الي 
آن کشف شد. همچنین در سال 1980 
وجود رنگ سبز شیل در کاغذ ديواري 

اتاق او ثابت شد.



شمپانزه ها
شمپانزه ها بیش��تر از موجودات ديگر شبیه انسان هستند. با 
اينكه میزان فهم آنها خیلي کم اس��ت، ولي مي توانند از ابزار 
براي شكار استفاده کنند، غصه مي خورند، سوگواري مي کنند، 
عاشق مي شوند و تشكر  کردن را هم بلدند. فقط قادر نیستند 
با حرف زدن با انسان ارتباط برقرار کنند. طبق تحقیقات آنها 
مي توانند با زبان اش��اره و تصويري ارتب��اط برقرار کنند. در 
آزمايشي از شمپانزه  اي به نام کانزي با روش تصويري سؤال 
ش��د که مي تواني کاري کني سگ، مار را گاز بگیرد؟ او که تا 
آن موقع اين جمله را نش��نیده بود، سراغ اسباب بازي هايش 
رف��ت و يك س��گ و يك مار را  پیدا ک��رد و مار را در میان 
دندان هاي س��گ گذاشت و با انگش��ت شصت خود ِسر مار 
را داخل دهان سگ فرو کرد. شمپانزه ها مانند انسان قلقلكي 
هستند و احساس شوخ طبعي هم دارند که چگونگي خنده شان 
آن را نش��ان مي دهد هنگام بازي از  يك تكه چوب و سنگ، 
عروسكي س��اده درست مي کنند و مثل بچۀ انسان آن را در 

آغوش مي گیرند.

 آیا هوش انسان از حيوانات بيشتر است؟
انس��ان قوي ترين موجود دنیا نیس��ت. بزرگ ترين هم 
نیست. طوالني ترين عمر را هم بین موجودات ندارد، اما 
شايد باهوش ترين موجود باشد. البته بین هوش انسان و 

حیوان خیلي هم فاصله زياد نیست.
مغز، اندامي بس��یار با ارزش براي ادامۀ زندگي و رش��د 
است. يك مغز براي فعالیت يك روز خود بیست درصد از 
غذاي که ما در روز مي خوريم را الزم دارد. تا فعالیت هاي 
بدن را زير نظر داشته باشد. پس داشتن مغز خرج دارد! 
برخي جانداران مثل باکتري ها، قارچ ها و گیاهان بدون نیاز 
به مغز زندگي و تولید مثل مي کنند آنها در حقیقت مغز 
ندارند و بدون اين آقا باالس��ر، و فقط با کمك غريزه از 

پس همۀ کارهايشان بر مي آيند.

دی
13

92

18 

ترجمه:
مليحه ظریف شاهسون نژاد

آیا مغز به درد مي خورد؟
 بله، چون جانوراني که مغز دارند مي توانند خود را با شرايط 

جديد سازگار کنند.
اکثر پستانداران در هنگام تولد نود درصد از مغز يك موجود 
بالغ را دارند؛ يعني فقط بايد ده درصد مغزشان رشد  کند. اين 
میزان در انواع پستانداران متفاوت است؛ براي مثال مغز يك 
شمپانزه هنگام تولد 54 درصد از حجم مغز دوران بلوغش را 
دارد. دلفین ها 42/5 درصد و فیل ها 35 درصد از حجم مغز 
دوران بلوغ را در زمان تولد دارند. فیل حیواني است که پس 
از انسان در طول زندگي اش بیشترين چیزها را ياد مي گیرد. 
نوزاد انسان در بدو تولد فقط 28 درصد از وزن مغز دوران 

بلوغ را دارد.
انسان ها همیشه فكر مي کنند باهوش تر از دلفین هستند؛ چون 
کارهاي بزرگي کرده اند، مثل اختراع چرخ، ساختن شهرها يا 
حتي به پا کردن جنگ و خیلي چیزهاي ديگر. شايد دلفین ها 
هم فكر کنند باهوش تر از انسان هستند و دقت، پاکیزگي و 
روش شكار کردنشان را دلیل اين موضوع بدانند. اشكال کار 
اينجاست که ما هوش جانوران را در مقايسه با رفتار خودمان 
مي سنجیم و هر چه آنها بیشتر شبیه ما رفتار کنند از نظر ما 
باهوش ترند، ولي دانشمندان براي سنجش هوش حیوانات 

توانايي آنها را در حل مسئله آزمايش مي کنند.

با هوش ترین 
جانوران زمین



زنبورهاي عسل
زنبورهاي عس��ل حشرات اجتماعي هستند. جمعیت آنها در 
يك کندو به سي هزار يا بیشتر مي رسد. فقط يك زنبورعسل 
در مغزش 950000 تار عصبي دارد و يك کندو سه میلیارد 
ن��رون دارد. در صورتي ک��ه در مغز يك انس��ان بالغ فقط ده 
میلیون نرون وجود دارد. زنبورهاي عسل در بازگشت به کندو، 
با حرکات موزون و حرکت دادن شاخك ها به کارگران ديگر 
محل غذا را نشان مي دهند. اين زنبورهاي با کفايت و با لیاقت 
مي توانند نقشۀ کلي کوتاه ترين راه ها را بین چند مسیر مختلف 

در مغزشان بكشند تا گم نشوند.

سنجاب خاکستري
سنجاب ها موجودات گیجي هستند. آنها بادام و بلوط ها را دفن 
مي کنن��د و فوري هم جاي آنها را فراموش مي کنند. که کجا 

گذاشته اند، اين ظاهر ماجراست.
س��نجابي که دارد غذاهاي��ش را مخفي مي کند، مي ترس��د 
سنجاب هاي ديگر او را ببینند و غذايش را بدزدند. پس او هم 
نمايش بازي مي کند. زمین را مي َکنَد و آن طور وانمود مي کند 
که دارد چی��زي را دفن مي کند. در صورتي که خبري از غذا 
نیست. با حقه بازي ساعت ها مراسم دفن کردن بلوط ها را نشان 
مي دهد و س��اعت ها اين حرکت را انجام مي دهد تا زماني که 

سنجابي مواظب او نباشد.

دلفين  دماغ دراز
مغ��ز دلفین دماغ دراز از مغز انس��ان بزرگ تر  اس��ت. آنها 
گروهي ش��كار مي کنند و به هم نوعان آسیب ديده شان کمك 
مي کنند، حتي به انس��ان هاي زخمي در آب کمك مي کند و 
آنها را به سطح آب مي آورند. دلفین ها از هوش زيادشان براي 
ساختن بازي هاي جديد بهره مي برند. يكي از بازي هاي آنها اين 
است که دايره وار شنا کنند و در آب فوت کنند و حلقه هايي از 
حباب درست کنند. گاهي اين حباب ها را دنبال مي کنند و گاز 

مي گیرند تا حباب ها بترکد.

فيل ها
مي دانید که فیل ها حیوانات بزرگي هستند. پس توقع مي رود 
که مغزش��ان هم بزرگ باشد، اما شكل ساختمان مغزي فیل 
غافل گیر کننده اس��ت. مغز آنها ش��بیه مغز انس��ان است و 
همكاري بین هوش وحل کردن مشكالت در فیل ها و انسان ها 
ساختار يكساني دارد. فیل ها خیلي احساسي هستند و خاطرات 
خود را فراموش نمي کنند. آنها خیلي خانواده دوست هستند و 
خیلي هم معاشرتي. وقتي يكي از آنها بمیرد تا صبح فردا باال 
سر او  مي ايستند و سوگواري مي کنند. فیل ها براي دور کردن 
حشرات از شاخه هاي درخت کمك مي گیرند يا با پاشیدن آب 
گل آلود به خود اليۀ محافظتي درست مي کنند تا ُخنَك بمانند. 
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ماشين ها 





خلی�ج ف�ارس

  

دشتستان
سرزمين دليران 

عكس: هاتف همایيزهره کریمی

دشتستان سرزمیني وسیع و نسبتاً هموار در استان بوشهر، 
نزدي��ك آب هاي نیلگون خلیج فارس اس��ت. مرکز آن 
برازجان به معني مكان و س��رزمین بزرگان است که در 
گذشته به آن برازگون هم مي گفتند. سابقه سكونت در 
آن به 2500 سال قبل، به دورۀ هخامنشیان مي رسد. آثار 
به جا مانده از کاخ هاي اين دوره در اين س��رزمین بیان 
کنندۀ اهمّیت موقعیت خلیج فارس از آن زمان تا به حال 

بوده است. 
وجود نخلستان هاي سرس��بز و نخل هاي استوار  گواهي 
آب وهواي گرم و خش��ك آن است. مردمان اين منطقه 
همواره به دينداري و شجاعت معروف بوده اند در زمان 
حملۀ انگلیس��ي ها )1234( به بوشهر دلیران دشتستان 
ب��ه دفاع از آب وخاك خ��ود پرداختند و متجاوزان را از 
سرزمین خود بیرون راندند. مهم ترين سوغات و صنايع 
دستي آن ش��امل: خرما )کبكاب(، حصیر و محصوالت 
بافته شده با برگ نخل، ظروف سفالي، گبه و عباست. دو 
رود دالكي و شاپور از رودهاي دشتستان است که بعد از 

طي مسیري به خلیج فارس مي ريزند.

 آبشار فاریاب
ــت ـ  فاریاب به معني پا روي آب اس
ــات و رودها  ــرزميني که از آب قن س
آبياري مي شودـ طراوت و زیبایي این 
ــتان ها  ــار و  باغ هاي ليمو و نخلس آبش
ــت را به وجود  ــوه زیبایي از طبيع جل

آورده اند.
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  قلعۀ برازجان
)کاروان سراي مشيرالملك(

ــاختماني سنگي با نمایي  در قلب برازجان س
ــا از دورۀ قاجاریه به جا مانده که در اصل  زیب
کاروان سرا بوده، اما در زمان پهلوي به زندان 
ــان معروف آن  ــدکه یکي از زنداني تبدیل ش
آیت اهلل سيد محمود طالقاني بود کسي که امام 
خميني)ره( به او لقب » ابوذر زمان« داده است.

 گور دختر 
ــوروش در  ــه  مقبرۀ ک ــبيه ب بنایي ش
ــت و قدمتش به قبل از  پاسارگاد اس
ــد. بعضي آن را آرامگاه  ميالد مي رس
خواهر یا مادر کوروش مي دانند. بنا از 
24 قطعه سنگ در اندازه هاي متفاوت 
تشکيل شده و  بدون هيچ مالتي به هم 

وصل شده اند.

  رود دالکي
از دشت ارژن در استان فارس سرچشمه مي گیرد، 
در دشتس��تان به رود ش��اپور وصل مي شود و به  

خلیج فارس مي ريزد.

  چهل خانه
در نزديك��ي برازجان، رودخانۀ ش��اپور از بین صخره هاي 
س��نگي و شن و ماسه هاي متراکم عبور مي کند که در دو 
طرف صخره ها چهل دخمه به صورت اتاقك هاي کوچكي 
پديد آورده است. در دوران مادها و ساسانیان از آنها براي 

دفن  مرده هاي خود استفاده مي کردند.

بردک سياه
ب��وده  اول  کاخ زمس��تاني داري��وش 
اس��ت. به خاطر استفاده از سنگ سیاه 
در پايه هاي اين کاخ به  بردك س��یاه 

معروف شده است.
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تأليُف الُْکتُب
َسأََل َرُجٌل َصديَقُه الْكاتَِب: »ماذا تَفَعُل هِذهِ األيّام؟«

فَقاَل الْكاتُِب: »أنا َمشغوٌل بِتألیِف الُكُتب.«
فَقاَل َصديُق الْكاتِِب: »َو َهْل بِْعَت َشیئاً؟«

قاَل الْكاتُِب: »نََعم؛ بِْعُت َسّجاَدهَ بَیتي َو الثَّالَجه َو التِّلِفزيون.«

  یَدي أطَول
األُّم: »التَ�ُمدَّ يََدَك إلی انتِهاِء الّطاِولَه؛ أما ِعنَدَك لِساٌن لِتَقوَل 

لي ماذا تَطلُُب؟!«
االِبن: »نََعم يا أّمي؛ ولِكّني أعتَِقُد أنَّ يَدي أطَوُل ِمن لِساني.«

َسبَُب الَْقْحط
ش��اَهَد َرُجٌل نَحیٌف، َرُجالً َسمیناً في الِقطار َو َسِخَر ِمنُه َو قاَل  

میُن لَُه:  السَّ
»أ َسِمْعَت أنَّ الّناَس يَقولوَن صاَر في البَلَِد قَحٌط؟«

أجاَب النَّحیُف: »نََعم؛ َسِمعُت وَ يَقولوَن أيضاً أنَّ�َك َسبَُب الَْقْحط!«

تأليُف اْلُکُتب
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1 العالِم
2 َکتََب

3 األشجار
4 الالِعب

5 َسبعه
6 األخت
7 الجالِس
8 الَمسرور
9 الُحسام
10 ثَمانیه

11 الَخَشب

12 األصَفر

13 الَجّو

14 الّفالح

15 تِسعه

 16 األبیَض 
 17 بیع  الَرّ
 18 الباِرد 

19 الماء 
20 ذلك 
21 األسبوع 
22 النهايه 
23 َخمسه 
24 يَوُم االثنین 
25 ِعنَد 
26 األسَود 
27 َعَرَف 
28 ُکّل 
29 نََظَر 
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Find These Words on the Table

 Mohammad Ali
Ghorbani

CRAB  

 
DOLPHIN

EEL  

FISH  

 
LOBSTER

 
OCTOPUS

SEAL  

SHARK  
 

TURTLE

WHALE  

DOLPHIN
SEAL
LOBSTER
WHALE
TURTLE
OCTOPUS
SHARAK
CRAB
FISH
EEL

دی
13

92

25 

A Joke to Think!
 I wondered why the boomerang was
getting bigger, and then it hit me.

Q: How do you make a goldfish old?
A: Take away the g!

Sea world

A Riddle to Think
 What goes up but
                                                                                                        never goes down?

 Your age!



با اينكه خسته شده بود باز هم سعی می کرد جلوتر از من حرکت محمود پوروهاب
کند. دلم به حال پدر پیرم می س��وخت. راه زيادی را همراه من 
آمده بود. حاال که به »سامرا« نزديك شده بوديم بیشتر عجله 

داشت. گفتم پدر جان نمی خواهی کمی استراحت کنیم.
ايستاد. عرق صورتش را با دستمال پاك کرد. لبخند زد.

- ها، خسته شدی! حاال که اين طور است کمی استراحت کنیم.
زير سايۀ درختی نشستیم. بُقچه  نان و پنیر را باز کردم. پدرم 
دس��ت دراز کرد و لقمه ای برداش��ت. کالغی قار قار ُکنان از 

روی سرمان رد شد.
لقمه ای برداشتم. گفتم: »پدر جان، وقتی می خواستیم حرکت 

کنیم، گفتی او را می شناسم. کجا او را ديده ای؟
- تا حاال او را نديده ام.

با تعجب گفتم: »چی! تو که گفتی او را می شناسم؟«
لبخند زد و گفت: »گفتم يك جورهايی او را می شناسم. او امام 
ما شیعیان، مردی بزرگ و بخشنده است. از خوبی هايش زياد 

شنیده ام، ولی تا حاال او را نديده ام.«
خیلی ناراحت شدم. اگر می دانس��تم تا آن موقع او را نديده، 
هرگز به طرف س��امرا حرکت نمی کردم. پدرم آهی کشید و 
گفت: »ببین پسرم، تا حاال دستم را پیش کسی دراز نكرده ام، 
اما چه کنم خشكس��الی چیزی برای ما باقی نگذاش��ته، چاره  

ديگری نداريم. بايد از مردم کمك بخواهیم.«
بعد از کمی اس��تراحت، دوباره راه اُفتاديم.  با اينكه هوا خیلی 
گ��رم بود، ولی پدرم از خس��تگی راه و گرمای هوا ش��كايتی 
نداشت. پرس��یدم: »پدر جان فكر می کنی چقدر به ما بدهد 

خوب است؟«
- اگر پانصد درهم بدهد، فكر می کنم برای ما کافی باشد.

از حرفش خنده ام گرفت. پدرم با ناراحتی نگاهم کرد و گفت: 

� چرا می خندی؟
� پدرجان چقدر خوش خیالی، مگر می شود کسی که يك ذره 

هم ما را نمی شناسد اين همه به ما کمك کند.
پدرم آهی کشید و ديگر چیزی نگفت.

همین طور که حرکت می کردم توی فكر رفتم و با خودم گفتم 
اگر س��یصد درهم به من کمك کند با ص��د درهم آن برای 
خ��ودم و زن و بچه هايم کفش و لباس می خرم. با صد درهم 
ديگ��رش خانه ام را تعمیر می کنم و با صد درهم ديگر االغی 
می خرم و با آن کار می کنم، ولی مگر می شود کسی پیدا شود و 

اين قدر به ما کمك کند؟ نه نه، من که باورم نمی شود.
توی اين فكرها بودم که يك دفعه پدرم با خوشحالی فرياد زد: 

»محمد ببین! رسیديم. اين خوِد سامراست.«
روبه رو را نگاه کردم. ديوار و خانه های ش��هر از دور پیدا بود. 
کمی بعد به شهر رسیديم. نشانِی خانه امام را پرسیديم و به 
طرف آن رفتیم. پدرم خیلی خوشحال بود، اما من نگران بودم، 
نگراِن حال پدرم. وای اگر حرف ما را باور نكند و چیزی به ما 

ندهد، آن وقت حال پدر پیرم خیلی بد می شود.
پدرم لباسش را مرتب کرد و در زد. خدمتكار جوانی در را باز 
کرد. سالم کرديم. پدرم گفت: من »علی بن ابراهیم« با فرزندم 

محمد از راه دوری آمده ايم، می خواهیم آقا را ببینیم.
خدمتكار با احترام ما را به درون خانه دعوت کرد. گوسفندی 
گوشۀ حیاط بسته ش��ده بود. با ديدن ما بع بع کرد. مرغ پَر 
حنايی با جوجه هايش زير سايۀ درختی بر زمین نوك می زد. 
از راهرويی گذشتیم. س��ر و صدای چند نفر از اتاقی می آمد. 

هدیۀ  غير منتظره
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گويا امام مهمان داشت. خدمتكار ما را به همان اتاق راهنمايی 
کرد. امام و مهمانانش با ديدن ما از جا بلند شدند. امام زودتر 
از همه س��الم کرد. ما هم س��الم کرديم. پدرم خودش و مرا 
معرفی کرد. بعد در گوش��ه ای کنار مهمان ها نشستیم. خیلی 
خجالت می کشیدم. مهمان ها از امام سؤال می کردند و او هم 
با خوش��رويی جواب می داد. به امام نگاه کردم. چهرۀ زيبايی 
داش��ت. صدايش ش��یرين و دوست داشتنی بود. يك نفر که 
همراه کودکش نزديك امام نشسته بود، سرش را جلو بُرد و 
آهسته به امام چیزی گفت و خداحافظی کرد و رفت. به پدرم 
نگاه کردم. او هم مثل من ساکت بود و سرش را به ديوار تكیه 
داده بود. منتظر بودم پدرم حرف بزند و از امام کمك بخواهد، 
اما او فقط به س��ؤال و جواب ام��ام و مهمان ها گوش می داد. 
احساس کردم او هم مثل من خجالت می کشد. يك دفعه در 
میان سؤال و جواب، امام به پدرم نگاه کرد و گفت:» ای علی بن 

ابراهیم، چرا پیش ما نمی آيی؟«
پدرم که فكر نمی کرد امام چنین سؤالی از او بكند، فوری خودش 
را کمی جمع و جور کرد و گفت: »آقا ببخشید، با اين سر و وضع 

بدی که داريم خجالت می کشیم خدمت شما برسیم.«
امام با لبخند گفت: »به امید خدا درست می شود.«

باز چند نفر از امام سؤال کردند و او جوابشان را داد. مهمان ها  
که برای رفتن بلند شدند پدرم هم بلند شد. با تعجب به پدرم 

نگاه کردم. لب های پدرم جنبید: »برويم!«
می خواستم بپرسم: »آخر چرا؟ تو که...«

دوباره آهسته گفت: برويم پسرم!
من هم بلند شدم. با خداحافظی همراه مهمان ها از اتاق بیرون 
رفتیم. از دس��ت پدرم خیلی عصبانی بودم. وقتی پا در حیاط 
گذاشتم، آهسته پرسیدم: »پدرجان مگر فراموش کردی که 

چه می خواستیم؟«
نگاه پدرم خیلی غمگین بود. تا آن موقع او را اين قدر غمگین 

نديده بودم.
- برويم پسرم. فكر می کنم او فهمید برای چه آمده ايم.

- از کجا فهمید؟ تو که چیزی نگفتی!
- پسرم او فهمید، از نگاه ما، از رفتار ما.

از حیاط بیرون رفتیم. اين بار بلندتر گفتم: »پس اين همه راه 
را بیهوده آمديم اگر قرار بود که همه با نگاه حرف بزنند، پس 

خدا برای چه اين زبان را به ما داده؟« 
- پسرم تو نمی دانی. او فهمید ما برای چه پیش او رفته ايم. اگر 

می خواست کمك کند که می کرد.
بعد با ناراحتی حرکت کرد. نمی دانستم چه کار بايد بكنم. ناچار 
دنبالش راه افتادم. هنوز از خانه آقا زياد دور نشده بوديم که 

صدايی شنیدم.
- شما دو نفر صبرکنید! شما دو نفر.

ايستاديم و به طرف صدا برگشتیم. خدمتكار امام بود. وقتی به ما 
رسید لبخند زد و از زير لباسش دو کیسه  کوچك بیرون آورد.

- اين برای علی بن ابراهیم، پا نصد درهم است. اين هم برای 
تو محمد، سیصد درهم.

منابع
1- محمد محمدی اشتهاردی: نگاهی بر زندگی امام حسن عسکری

2- محمد محمدی اشتهاردی: داستان های اصول کافی، ج 2
3- ابن شهر آشوب: مناقب آل ابيطالب، ج 4
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زیر نظر عليرضا لبش
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آثار رسيدۀ شما
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غروب پایيزی
در يك غروب پايیزي و بارانی، در خیاباني پر از برگ هاي زرد 
و نارنجي همچ��و دريايي پر از ماهي قدم زنان تأمل مي کردم 
خدايا جهان را چگونه ساختي؟ جهاني همچو توپ پالستیكي، 

جهاني پر از درختاني جاندار، آب هايي پر از ماهي، جهاني 
پر از موجودات و ش��گفتي هاي متفاوت، جهاني پر از 
شاعران و دانش��مندان، جهاني پر از رفتار و گفتار 
ماندگار، جهان��ي پر از کردارهاي متفاوت، جهاني 
پر از عناصري متف��اوت، جهاني پر از موجودات 
ناقص همچو پرنده بال شكسته، جهاني همراه با 
انسان هايي پر از چهره هاي متفاوت با قلب هايي 

رئوف و مهربان.
اي انس��اني که از همه  موج��ودات برتري، آرزو 

دارم کتاب دنیا را به خوبي ورق بزني. 
امیرحسین زينعلي   

 

بادبادک
تو مي دوي و با شوق به بادبادکت نگاه مي کني که در 
هوا در حال پرواز اس��ت و همین طور باالتر مي رود. تو 
با ش��وق بیش��تري به آن نگاه مي کني و در بادبادکت 
خودت را مي بیني که با تالشت باالتر مي روي و جواب 
زحمات��ت را مي گیري و آرزو مي کني که اي کاش، به 
اه��داف خودت که مثل بادبادکت در اوج آس��مان ها 

هستند، برسی.
امیرعلي زمردکار   

آغازي شيرین
اهل تهرانم

روزگارم بد نیست
يارانه اي دارم خورده هوشي سر سوزن شوقي

مادري دارم همچو شمع سوزان
خواهري دارم مهربان و دلسوز
پدري دارم پدري زحمت کش

قرآني دارم کتابي آسماني
که کارم را  آغاز مي کنم با بسم اهلل الرحمن الرحیم

محمدحسین رضايی 

دوست خوبم، محمدحسین رضايی شعرت را خواندم. 
خواس��ته بودی از ش��عر »صدای پای آب« سروده 
سهراب سپهری استقبال کنی. سهراب می گويد: اهل 
کاشانم/ روزگارم بد نیس��ت/ تكه نانی دارم، خرده 
هوشی، سر سوزن ذوقی/ مادری دارم، بهتر از برگ 
درخت/ دوستانی، بهتر از آب روان/ و خدايی که در 

اين نزديكی است. 
استقبال از ش��عر بزرگان از قديم در دنیای شاعران 
رس��م بوده اس��ت و آنه��ا  از ش��اعران قديمی تر يا 
ش��عرهايی که بین مردم ش��هرت داشتند، استقبال 
می کردند؛ يعنی چند بیت از آن ش��عر را در شعر 
خودشان می آوردند؛ براي مثال شیخ اجل، سعدی 
می فرمايد: چه خوش گفت فردوسي ِ پاکزاد/ 
که رحمت بر آن تربتِ  پاك باد/ میازار 
موري که دانه کش است/ که جان 
دارد و جان شیرين خوش است. 
که در اين شعر بیت اول متعلق 
به سعدی و بیت دوم متعلق 

به فردوسی است. 
از شعر شاعران ديگر به 
نوع ديگری هم می توانی 
در شعر خودت استفاده کنی که به آن نقیضه سازی 
می گويند. نقیضه، ش��عری اس��ت که به تقلید شعر 
ديگری گفته می ش��ود و مبتنی بر طنز و هزل است. 
در نقیضه شاعر با شعری معروف شوخی می کند و 

هدفش خنداندن مخاطب است. 
منتظر شعرهای خوبتان هستم.
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هيچ هيچ
بچه: »بابايی! ببین چه نقاشی خوشگلی کشیده ام!«

بابا: »آفرين عزيزم! چی کشیده ای؟«
بچه: »يه گاو که داره علف می خوره.«

بابا: »پس علف ها کجا هستند؟«
بچه: »گاوه خورده.«
بابا: »پس گاوه کو؟«

بچه: »خب علف ها رو خورد، رفت ديگه!«
سعید تقوی/ تهران

فاميل دور
يكی چند متر دورتر از قبری ايستاده بود و گريه می کرد.

از او پرسیدند چرا نزديك تر نمی روی؟
گفت: »آخه مرحوم از فامیل دورم بود!«

محمدحسن رحیمی/ تهران  

کاربلد
مريض: »خانم دکتر! دارم از درد می میرم. منو بكش راحت بشم.«
دکتر: »من خودم کارم رو خوب بلدم، نیاز به تذکر شما نیست!«

الهه اسماعیلی/ شیراز

مسابقه نود
سوال مسابقه نود در شهر حیف نون اينا:

طرفدار چه تیمی هستید؟
1( بله 
2( خیر

جعفر مرتضوی/ قم

چشم ها
چشم ها ساکت اند

اّما اگر درکشان کني
دنیا را به آتش مي کشند

سید علي قرشي     

 وبالگ رشد نـــوجوان
پاتوق نوجوانان خوب ایران

 دوس��تان نوجوان می خواهیم وبالگ مجل��ه را پر از مطالب 
خواندنی ش��ما کنیم. منتظر ايده ها، افك��ار، و لطیفه ها و ... در 
وبالگ مجله هستیم. وبالگ راحت ترين راه برای ارتباط ما و 

شما است. بیائید با هم بیشترآشنا شويم . 
آدرس وبالگ مجله:

Weblog.roshdmag.ir/nojavan 
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به نام خداوندي که قلم را آفريد تا انش��اء بنويس��یم و نمره 
بگیريم و معدلمان باال برود و معلم هم شمع سوزان بشود براي 
بچه هاي تنبل و درس نخواني مثل ما که قدر نعمت ش��مع را 
در اين زمانه پر برقي نمي دانیم. ان ش��اءاهلل که چند وقتي اين 
برق ه��ا برود بلكه بفهمیم يك من ماس��ت چقدر کره دارد و 

بتوانیم حسابش کنیم. 
انشاي امروز من دربارۀ اين است که مي خواهم در آينده چه 
کاره بش��وم. من موضوعات انشاي آقا معلم را دوست دارم و 
خیلي هم به آنها فكر مي کنم، اما اين دفعه موضوع انش��اي ما 
داش��ت توي خانه دعوا راه مي انداخت و خدا رحم کرد! البته 
واضح و مبرهن است که به خدا تقصیر ما نبود و در اين قضیه 

ما کاره اي نبوديم.
چون ما زياد دربارۀ آينده فكر و خیاالت مي کنیم و همیش��ه 

اعتقاد داريم که بايد يا رضازاده بش��ويم يا رونالدو، اين انشاء 
خوراك خودمان بود.پس براي بار اول خواستیم که خودمان 
و بدون کمك بزرگ ترهايمان انش��اء بنويس��یم ولي نشد! ما 
بي س��ر و صدا رفتیم گوش��ۀ اتاق و انش��اي خودمان را آغاز 
نكرده، داداش بزرگمان گفت: »اصغري ! فردا انشاء نداري؟« 
) مي بینید آقا! حاال که ما کارشان نداريم، آنها با ما کار دارند!( 
گفتیم که مي خواهیم اين دفعه خودمان انشاء بنويسیم. گفت: 
»خب بگو حاال موضوع انشات چیه؟« گفتیم، خنديد. بابايمان 
که هنوز از س��فره عقب نشیني نكرده بود، آب را سر کشید و 
گفت: »يك ش��غل نان و آب��دار ! مي برمت پیش خودم، يك 
ساله مي شی اصل اوستا قصاب! « تا خواستیم که بگويیم ما به 
شغل ديگري عالقه داريم، داداش بزرگمان گفت: »چي مي گي 
پدر آمرزيده! االن نون تو موبايله!«ما گفتیم که فارسي را پاس 
بداريم و بگويیم تلفن همراه که داداشمان دوباره خنديد و گفت 

که تلفن خودش خارجي است و ما ضايع شديم! 
خالصه باباي ما با اس��تفاده از حق حرمت پدري، مو س��فید 
نكردنش توي آسیاب، خشت و آينه و چیزهاي ديگر، ثابت 
کرد که نان توي گوشت است که آدمي همیشه گوشت خوار 
بوده است و هیچ وقت موبايل خوار نبوده و اين چیزها! داداشمان 
هم با خنديدن، ضايع کردن و نشان دادن پول ثابت کرد که نان 
از موبايل در مي آيد. تا ما خواستیم بگويیم که دوست داريم 
چه کاره بشويم، ننه مان از گوشۀ آشپزخانه کفگیر به دست آمد 
باالي سر ما و گفت: »اي جوان مرگ نشده! عاقت مي کنم اگر 
درس نخوني و دکتر و مهندس نشي. خاك تو سرت! درس 
بخوان ديگر، تا کي بشورم، بسابم، بپزم بريزم توي حلق تو 

که درس نخوني و بشي موبايل فروش و قصاب و ....«
-هیچ کاره...

اين را بابايمان گفت. ما خواس��تیم بگويیم که دوست 
داريم رضازاده بشويم، اما زودتر از ما داداشمان گفت: 
»بدبخت! برو دنبال موباي��ل، آينده دارد! تازه بعد از 
چند سال الكي مهندس هم صدايت مي کنند، کي به 

کیه!«
خواس��تیم سرمان را بیندازيم پايین و دفتر انشايمان 
را برداري��م و در بروي��م که بابايم��ان، يك اردنگي 
حواله مان کرد و گفت: »تو همان بهتر که هیچ کاره 
بشوي! وقتي من مي گويم که قصاب بشوي خوب 

است، تو بگو چشم!« 
-دکتر نشوي شیرم را حاللت نمي کنم!

-موبايل فروشي، بدبخت ! خوشبخت مي شوي! 
-...نتیجه:

از اين انش��اء نتیجه مي گیريم، آدم بايد دربارۀ آيندۀ 
خود فكر نكند و بگذارد باد براي خودش بیايد و سیب 
براي خودش چرخ بزند و آب براي خودش بريزد توي 
آسیاب تا آن موقع هم خودش يك خاکي توي سرش بريزد. 

دوست دارید در 
آینده چه کاره 

شوید؟ 
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ماجرا از آنجا ش��روع ش��د که کیا کاردك متوجه شد دفتر 
مشق يكی از هم کالسی هايش به نام شربت زاده در کالس جا 
مانده است. کیا به سیا مارمولك گفت: »کارمون در اومد. بايد 
دفتر مشق شربت زاده رو بهش برسونیم. اگه اين کار رو نكنیم 
اون نمی تونه مشقاشو بنويسه و فردا پیش آقای علومی ضايع 
می شه.« سیا فش فشی کرد و گفت: »به ما چه؟ می خواست 
دفترش رو جا نذاره.« کیا سگرمه هايش در هم رفت و گفت: 
»ت��و از مرام و رفاقت چیزی س��رت می ش��ه؟» خودم دفتر 

مشقشو بهش می رسونم. حاال نمی دونم خونشون کجاست؟!«
سیا مارمولك فش فش��ی کرد و گفت: »يه زنگ بهش بزن. 

آدرسشو بگیر. بعد بده يه پیك موتوری براش ببره.«
کیا کمی فكر کرد و گفت: »شمارشو ندارم. تازه معلوم نیست 
پیك موتوری هم دفترش رو س��الم به دس��تش برسونه. اين 
مسئولیت منه. بايد برم تو شهر، آدرس خونه شون رو بپرسم و 

بعد با دست خودم دفترش رو بهش برسونم.«
سیا کیفش رو برداشت و به طرف در کالس راه افتاد. وقتی به 

خانه دوست کجاست 
این وقت شب؟! 

در کالس نزديك شد، سرش را برگرداند و گفت: »داش کیا 
ما رفتیم. شما هم سعی کن مسئولیت تاريخی ات رو درست 
انجام بدی. خدا رو چه ديدی شايد يكی هم پیدا شد از تو يه 

فیلم درست کرد و تو هم معروف شدی.« 
کیا عصبان��ی داد زد: »همون جا بم��ون بی معرفت. می خوای 
رفیقت رو تو اين مسئولیت خطیر تنها بذاری؟ يا با من میای يا 
جوری می زنمت که با کاردك از وسط کالس جمعت کنن.«

س��یا نالید که:»حاال که زوريه، منم در رس��وندن دفتر مشق 
شربت زاده نقش تاريخی خودم رو انجام می دم.«

س��یا و کیا کیف به دوش توی خیابان های شهر راه افتادند تا 
خانۀ شربت زاده را پیدا کنند. تقريبا شب شده بود و هر دو از 
سرما يخ زده بودند و هنوز خانۀ شربت زاده را پیدا نكرده بودند. 
اين شد که تصمیم گرفتند دفتر مشق را آتش بزنند تا کمی 

گرم شوند و بعد به خانه هايشان بروند.
آن شب سیا و کیا هر دو دچار عذاب وجدان شدند و تا صبح 
نشس��تند و مشق های شربت زاده را از نو نوشتند و فردا دفتر 

مشق جديد را به شربت زاده دادند.

کياکاردک و سيامارمولك
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کاشی های رنگارنگ، روی دیوارها و 
پل ها هميشه چشم نواز و خاطره انگيزند 

و نگاه هر بيننده ای را می ربایند.
ــی( سال هاست  این هنر )معرق کاش
ــهر ماست و  زینت بخش دیوارهای ش
امروز می خواهد مهمان خانه های شما 
بشود. شما هم اگر دوست دارید آن را 
امتحان کنيد، وسایل زیر را تهيه کنيد.

� تعدادی کاش��ی ب��ا قطرهای يكس��ان 
قطر چه��ار  ب��ا  )کاشی اس��تخری 
میلی متر مناسب تر اس��ت( در رنگ های 
مختل��ف که م��ی توانی��د آنه��ا را از 
مغازه ه��ای کاشی فروش��ی بخري��د يا 
از اضاف��ه کاش��ی های خان��ه 

جمع آوری کنید.
برای شروع این وسایل را 

می خواهيم:  
� چسب چوب 

� طرح  مورد نظر 

نّقاشی باکاشی 
 کاغذ کاربن 
 انبر  کاشی بُر 

 چكش 
 پودر مل 

 پودر سیمان سفید 
 رنگ گواش 

 نئوپان يا سفال مسطح برای زير کار 
  کاردك 

 ابتدا طرحتان را روی نئوپان يا سفال 
مسطح با کاربن منتقل کنید. 

 با  انبر کاشی بر يا چكش، کاشی ها را به 
اندازۀ کوچك ببريد يا بشكنید. 

)اين وسايل را می توانید از ابزارفروشی ها 
و مصالح فروش ها تهیه کنید.(

 بعد از آنكه همه  کاشی ها را چسبانديد 
برای محكم کاری از مالت استفاده کنید. 

 

طرز تهيه مالت 
 ابتدا يك پیمانه پودر ِمل و يك پیمانه 
پودر س��یمان را با مقداری آب مخلوط 
می کنیم. طوری که غلظت آن نه خیلی 
ُشل و نه خیلی سفت باشد. )مانند ماست 

هم زده شده( 
 برای هر رنگ کاشی، مالتی به رنگ 
خودش درس��ت کنید. )از رنگ گواش 

در مالت استفاده کنید.( 
 مالت را روی س��طح کار بريزيد و با 
کاردك پهن کنید. دو تا سه دقیقه اجازه 
دهید تا م��الت در کار نفوذ کند. روی 
کار را کامالً با پارچه  خشكی پاك کنید 

و بگذاريد مالت خشك شود. 
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نّقاشی کاشی
خیلی ها با ديدن معرق کاش��ی به فكر 
امتحان کردن اين هنر می افتند ش��ايد 
بخواهند ابتدا آن را با روش��ی ساده تر 

انجام دهند.
ي��ك راه س��اده، اس��تفاده از مقواها 
ي��ا کاغذه��ای رنگی به جای کاش��ی 

شكسته است. 
پ��س طرح را بكش��ید و ب��ا مقواها يا 
کاغذه��ای رنگی برش خ��ورده آن را 

پر کنید.

یادتان باشد مثل هميشه تميزی کار بسيار مهم است
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1928: دولت چین انجمن مرکزي ووشو 

را در شهر »نانجینگ« تأسیس کرد. 
1936: در مس��ابقات المپی��ك برلین، 
ووشوکاران چیني، در يك نمايش ويژه، 
ورزش دوستان جهان را با هنر بومي خود 

آشنا کردند.
1987 : تأسیس فدراسیون آسیايي ووشو 
)Wusho Federation Asian(، ب��ا 
عالمت اختصاري WFA. در همین سال 
اولین دورۀ مسابقات آسیايي در يوکوهاما 

)ژاپن( برگزار شد. 
1990: ورود ووشو به برنامۀ بازي هاي 
آسیايي پكن؛ در همین سال فدراسیون 

جهاني ووشو نیز آغاز به کار کرد. 

انواع سبك هاي ووشو
فنون ووشو به دو بخش حرکات فرم و 

ساندا تقسیم مي شوند.
ــرم )تالو(: فنوني هس��تند  حرکات ُف
که ورزش��كار آنها را ب��ه تنهايي و در 

برابر حريفي فرضي  انجام مي دهدکه 
چ��ون  حرکات��ي  از  مجموع��ه اي 
مش��ت زدن، لگد زدن، يورش بردن به 
س��مت حريف فرضي و پرتاب کردن 
است. ورزشكاران رزمي اين هنرها را 
هم با دس��ت خالي و هم با سالح هايي 
از قبیل شمش��یر پهن و باريك، نیزه، 

چوب و شالق انجام مي دهند.
ــاندا )مبارزه(: در مس��ابقات ساندا  س
ورزش��كار بايد بتواند هم زمان با اجرای 
ضربات دس��ت و پا، از فنون درگیری و 
گالويز ش��دن، اجرای ضربه يا هل دادن 
اس��تفاده کند. س��اندا ماده ای است که 
در راندهای دو دقیقه ای انجام می شود. 
ش��دت زي��اد ضرب��ات  و  فن��ون از 
ويژگی های ساندا هستند. در اين بخش 
رقیبان در س��ه زمان دو دقیقه ای با هم 
رقاب��ت می کنند. در صورتی که يكی از 
رقیبان دو راند را برنده ش��ود راند سوم 
برگزار نمی ش��ود. در بین هر راند يك 

دقیقه مبارزان استراحت می کنند. 

تجهيزات
همه ش��رکت کنندگان بايد دس��تكش 
 بوک��س، ک��اله محاف��ظ س��ر)هوگو( 
و محاف��ظ لث��ه داش��ته باش��ند. وزن 
دس��تكش سانداکاران س��بك تر از 65 
کیلوگرم، 230 گرم است، اّما دستكش 
سانداکاران دسته هاي سنگین تر )بیشتر 
از 70 کیلو( 280 گرم وزن دارد. همواره 
يكي از مبارزان با پوش��ش »فونگفان«) 
قرمزرن��گ( و ديگري با پوش��ش »فی 
فان«) سیاه( در مسابقه روبه روي هم 

همه  مي گیرن��د.  قرار 
تجهیزات يك مبارز 
باي��د ي��ك رن��گ 
مثال  براي  باش��ند؛ 
سانداکاري که پیراهن 

از  نمي تواند  قرمز دارد، 
دستكش و هوگوي سیاه استفاده کند.

دسته هاي وزني
مسابقات س��اندا در يازده دسته وزني 
برگ��زار مي ش��ود: 48- کیلوگرم )وزن 
شرکت کنندگان اين دسته بايد کمتر از 
48 کیلوگرم باشد(، 52- ، 56- ، 60- ، 
 -90 ، -85 ، -80 ، -75 ، -70 ، -65
و 90+ کیلوگرم )کلیه شرکت کنندگاني 
ک��ه بیش از 90 کیلوگرم وزن داش��ته 
باشند، در اين دسته مسابقه مي دهند(. 

امتياز
فن هایي که در رقابت ساندا، دو امتياز 
دارند: با قدرت بدني خود و اعمال فشار 
حريف را از زمین خارج سازد؛ درحالي  
که تعادل خود را حفظ کرده و ايستاده 
اس��ت، حريف را روي زمی��ن بیندازد؛ 
به س��ر رقیب يا باالتنه او لگد بزند؛ با 
گالويزشدن با رقیب او را به زمین بزند 

و آن گاه بلند شود.
فن هایي که یك امتياز دارند: لگدزدن 

در اوايل قرن ششم میالدي راهبي به نام »تامو« از هند به چین آمد. او تعالیم 
رزمي را در س��رزمین خود آموخته بود. تامو که هجده نوع تمرين مخصوص 
داش��ت در معبدي بزرگ به نام »ش��ائولین« به آموزش فنون رزمي پرداخت 
و با اين کار به ش��هرتي فراوان رسید. شائولین قرن ها معروف ترين محل براي 
آموختن اصول رزم بود، اما با گذشت زمان، تعداد فنون رزمی افزايش يافت و 
در هرمنطقه با توجه به نیاز مردم، شكل جديدی پیدا کرد؛ براي مثال در شمال 
چین با وجود دشت هاي وسیع و جلگه هاي مسطح فراوان امكان دويدن و پريدن 
در هنگام مبارزه وجود داشت. به اين ترتیب، در اين مناطق جهیدن و دويدن به 
جزئي از حرکات و فنون رزمي تبديل شد، اما در مناطق جنوبي چین به سبب 
وجود ناهمواري ها و موانع طبیعي همچون رودخانه، مرداب و کوهستان نیازي به 
دويدن نبود؛ زيرا مكان هاي مبارزه بسیار کوچك بودند. سرانجام در قرن بیستم 
تمام اين س��بك ها با هم ترکیب شدند و بدين ترتیب، ورزش »ووشو« به شكل 

امروزي متولد شد.

حمله یا دفاع 
آشنایی با هنر رزمی ووشو 
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به ران حري��ف، ضربه زدن با دس��ت 
)مش��ت زدن( به اندام هايي چون سر و 
باالتنۀ رقیب، گالويز ش��دن با رقیب و 
به زمین زدن او )درصورتي که اجراکنندۀ 
فن هم تعادل خود را از دس��ت بدهد و 

نتواند بلند شود(.

ووشو در ایران
اين رشته را حسین داودي پناه )داداشي( 
در دهۀ 1350 وارد ايران کرد. داداشي 
آن زمان در دانش��گاه تهران کونگ فو 
تدريس مي کرد. او پس از آش��نايي با 
دانش��جويی چیني، اطالع��ات فراواني 
دربارۀ ووش��و به دس��ت آورد. انجمن 
ووشوي ايران سال 1369 تأسیس شد. 
اي��ن انجمن س��ال 1370 به عضويت 
فدراسیون جهاني ووشو و سال 1371 
به عضويت فدراس��یون آسیايي ووشو 
درآمد. تیم ملي ووشوي ايران نخستین 
بار س��ال 1376، با پنج ووش��وکار در 
مس��ابقات جهاني ُرم )ايتالیا( شرکت 
کرد و ب��ا دو  مدال ط��ال، يك نقره و 
يك برنزمقام پنجم جهان را به دست 
آورد. يك س��ال بعد، تیم کش��ورمان 
براي نخستین بار در بازي هاي آسیايي 
ش��رکت کرد و »حسین اوجاقي« يك 
مدال نقره از اين مس��ابقات به دست 
آورد. اوجاقی سال 1381 اولین طالی 
ايران در بازی های آسیايی را نیز کسب 
کرد. رشتۀ ووش��و به صورت نمايشی 
در بازی های المپیك 2008 نیز برگزار 
ش��د که تیم اي��ران در اي��ن رقابت ها 
برندۀ يك طال، ي��ك نقره و يك برنز 
ش��د. آخرين افتخار ووشوی ايران در 
بازی های آسیايی گوانگجو رقم خورد 
که ورزشكاران کشورمان برنده سه 
مدال طال شدند، از جمله »خديجه 
آزادپ��ور« که نخس��تین طالی 
ورزش دختران ايران در رشتۀ 

انفرادی  را کسب کرد.
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ش��یخ عبدالرحمان جامی نه فوتبالیست بوده، نه در 
جام جهانی شرکت کرده است. حتی يك جام محلی 

را هم نبرده است، اما تا دلتان بخواهد در ادبیات مدال 
افتخار دارد. اصال خودش يكی از مدال های افتخار ادبیات 
فارسی است. به اين دلیل هم به جامی معروف بوده که 
در شهر جام متولد شده است اّما خودش می گويد چون 
به شیخ احمد جام از بزرگان عرفان ارادت داشته، به جامی 
ر تخلص کرده است. جامی کتابی دارد به نام بهارستان، که  د

نوش��تن آن از گلستان س��عدی تقلید کرده و در آن سر به 
سر همه گذاشته است. کالً اگر مسابقه ای توی دنیا باشد که 
آرزوی برگزاری اش را داشته باشم، مسابقه بین همین دو استاد 
بزرگ ادبیات فارسی؛ يعنی جامی و سعدی است. هر چند فكر 
می کنم که اين مسابقه هم مثل بازی بین استقالل و پیروزی 

مساوی شود. 

 جامِی

جواب درست
 نابینايی در شب تاريك، چراغی در دست وکوزه ای بر دوش 
در راهی می رفت. فضولی به وی رسید و گفت: »ای نادان روز 
و ش��ب پیش تو يكسان است و روشنی و تاريكی در چشم تو 
برابر، اين چراغ را فايده چیست؟ نابینا بخنديد و گفت: »اين 
چ��راغ نه از بهر خود،  بلكه از برای چون تو کوردالن بی خرد 

است تا به من پهلو نزنند و کوزه مرا نشكنند.«

طمع خام
 مردی به ش��خصی رسید و گله آغاز کرد روا باشد 
که مرا نمی شناس��ی و رعايت حق من نمی کنی؟ آن 
ش��خص حیران ماند وگفت: »از اينها که تو می گويی 
من خبر ندارم.« مرد گف��ت: »پدرم زمانی مادرت را 
خواس��تگاری کرده بود، اگر وی را به او می دادند، من و 

تو برادر می بوديم.«

دلخور از جامعه
 کوژپش��تی را گفتند: »می خواهی که خ��دای تعالی ترا چون 
ديگران راس��ت گرداند يا آنكه پشت ديگران را چون تو کوژ 
گردان��د؟ گفت خواهم همه را چو من ک��وژ گرداند تا به آن 
چشمی که ايشان در من نگريسته اند، من نیز به آن چشم به 

ايشان نگرم.«

شعر گله ای
ش��اعری پیش صاحب بن عباد قصی��ده ای آورد. هر بیت از 

ديوانی و هر معنی، زادۀ سخندانی.
صاحب گفت: »از برای ما عجب قطار ش��تر آورده ای، 
که اگر کسی مهارش��ان را بگشايد، هر يك به گله ای 

ديگر رود!«

بهانۀ بی جا
 گدايی بر در خانه ای، چیزی خواست. صاحب خانه از درون 
آواز داد: »معذور دار که اهل خانه اينجا نیستند.«گدا گفت: 

»من پاره ای نان می خواهم نه صحبت اهل خانه.«

جهان بين
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 سيدکمال شهابلو

استاد فرشچيان
نویسنده: محدثه گودرزنيا

تلفن: 9-88800324ـ 021
چاپ اول: 1389

قيمت: 15000 ریال
ناشر: مدرسه

» ... کالس درس اس��تاد هر دوره ش��لوغ تر از دورۀ قبل بود. 
دانشجويان تشنۀ دانستن بودند و او چشمۀ دانش و معرفت. 
بیشتر دانشجويان گرفتار همان گردابي بودند که زماني خود 
اس��تاد را در میان گرفته بود. آن بزکوهي نقش شده بر سفال، 

دستي از تاريخ بود براي نجات او.
پس چرا او دس��ت اين بچه ها را نگیرد؟ با مهرباني، خط هاي 
تن��د و تی��ز و کج  و معوج را نرم و گ��رم مي کرد و به بچه ها 
ياد مي داد در برابر آنچه مي کش��ند، مسئول باشند. در کنار 
تدريس، تابلوهايي مي آفريد که گاه دقیقه ها بینندگان را متحیر 
مي کردند. تابلوي عاش��ورا نمونه اي از اين حیرت اس��ت که 

حاصل شبي گرم و گريان بود ...«
متن باال را از کتاب اس��تاد فرشچیان از مجموعۀ »چهره هاي 
درخش��ان«  انتخاب کرده ايم؛  مجموع��ه اي که زندگي نامه 
مشاهیر و شخصیت هاي معاصر را شامل مي شود. بزرگانی که 
ه��ر يك در روزگاري، عطر و بوي خاصي را در فضاي میهن 
پراکنده ان��د و در پربار کردن فرهنگ و تمدن اين مرز و بوم 
نقش داشته اند، زندگی اين بزرگان پر از نكته های حكمت آمیز 

است برای شما نوجوانان اين سرزمین.

ایرانيان باستان براي من چه کار کرده  اند؟
نویسنده: مسعود جوادیان

ناشر: محراب قلم
تلفن: 66418190ـ021

چاپ اول: 1390
قيمت: 35000 ریال

اي��ن کت��اب داراي  مبحث ه��اي مختلف اس��ت که هر 
مبحث، به دو قس��مت ديروز و امروز تقسیم شده است. 
در اي��ن قس��مت ها بخش هايي از فرهنگ م��ردم ايران 
باستان معرفي مي شوند که در جهان امروز هم زنده و به 
قوت خود باقي هس��تند. کتاب به صورت رنگي و داراي 

تصاوير مس��تند و در برخي موارد تصويرس��ازي اس��ت.
آش��نايي با اعتق��ادات، فرهن��گ، هنر، معماري و ش��غل 
ايرانیان باس��تان و مقايس��ۀ آن با امروز از فوايد مطالعۀ 

اين کتاب است.
» ديروز ....

ايرانیان از نخس��تین ملت هايي هس��تند که توانستند سد 
بسازند.«
» امروز...

ساخت و س��از س��د در ايران، پیش��رفت حیرت انگیزي 
کرده است، در بیشتر اس��تان هاي ايران ده ها سد بتوني يا 

خاکي ساخته شده يا در حال ساخته شدن است.«
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1.شانه
2. الف( سیب      ب( توت     پ(زالزالك
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4. تابلوي شمارۀ 5 از نظر قاب متفاوت 
است.

یی
بابا
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بو
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1. آن چیست که هم انسان دارد، هم تخم مرغ، هم جاّده؟

2. معماي میوه ها
الف( کدام میوه دو حرف اولش، يك عدد است؟

ب( کدام میوه است، که از دو طرف يكسان خوانده مي شود؟
پ( آن کدام میوه است که نام يكي از مردان اسطوره اي، دوبار 

در آن تكرار شده است؟

3. اعداد 1 تا 8 را به گونه اي در خانه هاي ش��كل روبه رو قرار 
دهید که اوالً هیچ عددي تكراري نباشد. ثانیاً اعداد پشت سر 
هم، در خانه هاي افقي، عمودي يا مايل مجاور هم قرار نگیرند.

4.مشخص کن کدام يك از تابلوها با بقیه فرق دارد؟

1 2 3

4 5 6

5.منوچه��ر به خواهر کوچك ترش پروين گفت: »تو اگر صد 
تومان از پول خودت را به من بدهي، پول من دو برابر پول تو 
خواهد شد.« پروين پاسخ داد: »اگر تو از پول خودت صد تومان 
به من بدهي، پول هاي هر دومان مساوي خواهد شد.« هر يك 

از آنها چند تومان دارند؟
6(مسابقۀ حضور ذهن � مدت پاسخ گويي سه دقیقه

پاسخ تمامي سؤال هاي زير با حرف الف شروع مي شود.
1( بلندترين قلۀ همدان

2( شبه جزيرۀ شمالي اروپا
3( نام پدر حضرت يعقوب)ع(
4( ساکنان سرزمین هاي قطبي

5( اولین پادشاه ساسانیان
6( پرجمعیت ترين کشور مسلمان جهان

7( همسر يهودي خشايارشا
8( شیطان

9( ترکیب دو يا چند فلز
10(کشور ماتادورها

4

5
7182

6

3

5. پروين پانصد تومان و منوچهر هفتصد 
تومان پول داشتند.

6. 1( الون��د 2( اس��كانديناوي  3( 
اسحاق)ع(  4( اسكیموها

5( اردش��یر بابكان    6( اندونزي    7( 
اِستِر  8( ابلیس

9( آلیاژ  10( اسپانیا
رمز جدول: کرمان بزرگ ترين اس��تان 

است.

نرمش ذهن
محمد عزیزی پور



منا سبت 
چهارم دي ماه

سوق

يار عروس

روش

جاده قطار

فلز سرخ

سرگاو نامرتب

نام مادر 
حضرت 
علي اکبر)ع(

اساس

مناسبت 20 صفر
استاني در غرب

محبت

هفدهم
 ربیع االول

رهايي

دريافت کننده

امر ماندن

ماالمال

مريض

راز

بسیار گردنده

همیشه

خاك

ياري کردن

عضوي در بدن
چهارمین شاه

 قاجاريه

از مقدمات
 نماز

مالقات

يكتا

پول چین

مؤسسه پولي 

سالخورده

گیاهي خوراکي

موز انگلیسي

خالف پیاده

جادوگر

نامي دخترانه

بلندترين 
قله ايران

کوهي در ترکیه

حیرت

همدم

اهل يمن

باب

پیرو

دشمن

چه کسي

آمريكايي وارونه

سخن چیني

اين متر نه!

ورم رگ ها

درخت جوان

بدزبان

جانوري خزنده

شرم

حاکم زمان 
عیسي مسیح

استان جنوبي

توبه کردن

داور نامرتب

يك َون

کمیاب

آرماني

منسوب 
به اسید

يك انگلیسي

هزار عرب

رودي اروپايي

سالح مار

نامي پسرانه

حیواني اهلي
حرف همراهي

پارچه ايآري
 ابريشمي

موي بلند
 سر زنان

مناسبت 
26 دي

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

محمد عزیزی پور

1
ر م ز ج د و ل:

2345678910111213141718 1516192021



اعظم اسالمی

طرز تهيّه مواد الزم

ترجمه عربی سوپ آماده است، نوش جان

1. عدس ها را پاك کنید و خوب بشويید و داخل 
قابلمه اي بريزيد سه لیوان آب به آن اضافه کنید 
و بگذاريد روي اجاق تا بپزد )مي توانید روي کمك 

بزرگ ترها هم حساب کنید.(
2. پیاز و سیرها را ريز خرد کنید و به همراه کره در 
ماهي تابه بريزيد و روي شعلۀ ماليم کمي تفت بدهید. 

زردچوبه را هم اضافه کنید و هم بزنید.
3. پیاز و سیر تفت داده شده را به عدس ها اضافه 

کنید.
4. نمك و فلفل را هم بريزيد و حدود يك ساعت 

سوپ را روي حرارت کم بگذاريد تا بپزد.
5. گاهي سوپ را هم بزنید تا به ته ظرف نچسبد.

1 ليوان
2 عدد
 2 حبه

یك قاشق غذاخوري
به مقدار الزم
 به مقدار الزم

یك قاشق غذاخوري
 3 قاشق غذاخوري

عدس قرمز  

پیاز متوسط

سیر بزرگ                      

کره                               

فلفل و نمك                   

زردچوبه                        

نعنا خشك                    

آب  لیمو

)تأليف کتاب(
مردی از دوست نويسنده اش پرسید: »اين روزها چه 
می کنی؟« نويسنده گفت: »من مشغول نوشتن کتاب 

هستم.« 
دوست نويسنده گفت: »آيا چیزی هم فروخته ای؟« 

نويسنده گفت: »بله؛ فرش، يخچال و تلويزيون خانه ام 
را فروخته ام.« 
)دليل قحطی(

مردی الغر، مردي چاق را در قطار ديد و او را مسخره 
کرد. مرد چاق به او گفت: 

» آيا ش��نیده ای که مردم می گويند در ش��هر قحطی 
شده اس��ت؟« مرد الغر جواب داد: » بله شنیده ام و 

می گويند که تو سبب قحطی شده ای.«  
)دستم درازتر است(

مادر: »دستت را به آن طرف میز دراز نكن؛ آيا زبان 
نداری که بگويی چه می خواهی؟!«

پسر: »بله ای مادرم؛ ولی فكر می کنم که دستم درازتر 
از زبانم است.«  )دال عدس(    

خوراک شب هاي سرد زمستان
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