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گوشمننشنيدههرگزدرتمامزندگی
خوشترازآوایزنگآشنایمدرسه
)حسن شیدا(

باز هم روزها چون برگ درختان رنگ 
ع��وض کرد. ب��از هم دس��ت مهربان 
آفريدگار کت��اب زندگی مان را ورق زد 
و فصل زيبای دانش را مقابل ديدگانمان 
گش��ود. پايیز برای همه يادآور مدرسه 
است. در مهرماه، مهتاب مهر به آرامی 

می تابد.
مه��ر، ماه رس��یدن اس��ت. رس��یدن 

هم کالس ه��ا ب��ه همديگ��ر، رس��یدن 
دست های مهر بچه ها به کتاب های تازه و 
به دفتر های سفید. به رنگین کمان مداد ها. 
ماه رسیدن معلم ها به دانش آموزان، ماه 
رسیدن ما به شما.خیلی خیلی خوشحالیم 
دوب��اره در دس��ت های مهربانت جای 
گرفته ايم. دوس��ت خوب نوج��وان، در 
روزهای آغازين س��ال پیشنهاد تازه ای 
دارم. بیايیم امس��ال ب��ا همديگر پیمان 
ببنديم تا از مهارت های مختلف خوب 
اس��تفاده کنیم. يكی از اي��ن مهارت ها، 
مه��ارت خالقی��ت اس��ت. در تعريف 
س��اده، خالقیت »عبارت اس��ت از طي 
کردن راهي تازه يا پیمودن يك راه طي 

ش��دۀ قبلي به طرزي نوي��ن «. در واقع 
خالقیت ابتكار دور ش��دن از چیز های 
واضح و معمول��ی يا قطع رابطه با تفكر 
عادت است. خالقیت دوباره نگاه کردن 
است. خالقیت خط زدن اشتباهات است. 
خالقی��ت وارد آب های عمیق ش��دن 
اس��ت، بهتر است بدانیم افراد خالق به 
جزئیات توجه می کنند و راه های بیشتر 
و جديد تری برای حل مسئله می يابند. 
مهارت جست و جو کردن و به کار بردن 
راه های جديد زي��ر مجموعه خالقیت 
هستند. بیايیم امسال از مهارت خالقیت 
بیشترين بهره را در حل مسائل درسي 

و زندگي ببريم.

يادداشت
 جديـد كـشف سردبير
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اينها  هم روزی، هم سن تو بوده اند.

اينها چگونه زندگی کرده اند که امروز در اين موقعیت هستند؟
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 علیرضا متولي 

زندگی يك مسیر اصلی 
دارد و هزاران هزار مسیر 

فرعی. 

خیلی از آدم ها 
می خواسته اند زود برسند.

 آدم ها
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 تعدادی از آدم ها هم 
از همان ابتدا با شناخت درست 
انتخاب  را  راه درست  از مسیر، 

کرده اند و تا آخر ادامه داده اند
تابههدفشانبرسند.

خیلی از آدم ها وقتی 
فهمیده اند مسیر غلط را 
رفته اند، فوري به مسیر 

اصلی برگشته اند.

خیلی از آدم ها فكر 
می کرده اند که مسیر 

درست را می روند اما بعدها 
فهمیدند راه را عوضی 

رفته اند.

خیلی از آدم ها وقتی فهمیده اند 
مسیری که انتخاب کرده اند 
غلط بوده است، فكر کرده اند 

راه چاره ای جز ادامه دادن همان 
مسیر غلط ندارند.

خیلی از آدم ها از بیراهه 
رفته اند و هیچ وقت هم 

نفهمیدند که در بیراهه اند. 

آيا کسي آنها را به اين موقعیت رسانده است؟

يا خودشان تصمیم گرفته اند؟
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پاك كنِ آبيحسین امیني پويا 
  اسالم دين نظافت است. اين سخن چندان نیازي به دلیل ندارد. کافي است به دستورالعمل هاي اسالمي 
دربارۀ وضوهاي واجب و مستحب نگاهي بیندازيم. در طول شبانه روز شستن چند بارۀ قسمت هايي از بدن 
توصیه شده است که به طور معمول در معرض هوا و آلودگي هاي مختلف قرار دارد و کامل تر از آن 
توصیه هاي اسالمي است براي انجام دادن غسل هاي واجب و مستحب که با انجام آنها تمام سطح پوست 

بدن پاك و تمیز مي گردد و نیز تأکید بر مسواك زدن و ... .
به روشني مي توان ديد نظافت کردن از توصیه هايي است که دين ما در قالب مسواك زدن، وضو، غسل هاي 
واجب و مستحب، پرهیز از تماس با آلودگي ها و نجاسات، رعايت پاکي و بهداشت در تغذيه و پوشاك و 

... به آن تأکید فراوان کرده است.
پیامب��ر)ص( در حديثي مي فرمايند: »هر ان��دازه که مي توانید 

خود را پاکیزه س��ازيد به درس��تي که خداوند اسالم را 
بر پاکیزگي بنیاد نهاده است.« )میزان الحكمه، ج10، 

ص 93(
همان طور که مي دانید نظافت 

ش��كل هاي  ب��ه  ب��دن 
مختلف انجام پذير 

مث��ل  اس��ت؛ 
ي  شست و شو
روزانۀ دست ها 
و پاها، اما در اين 
میان حمام کردن 

از اهمیت ويژ ه اي 
اس��ت؛  برخوردار 

ب��ر  ع��الوه  زي��را 
نظافت عمومي ب��دن، اثرات 

مثبت رواني نی��ز دارد يعني در 
رفع خستگي و ايجاد آرامش خاطر 

نقش بسیاري بازي مي کند.
و اين همه به دلیل آن  است که آب خاصیت 

درماني دارد. بايد دانست آب با توجه به حالت ها 
و دماهاي گوناگوني که دارد در بدن واکنش هاي فیزيكي 

و شیمیايي خاص پديد مي آورد؛ براي مثال آب  سرد در اصل 
بیماري هاي  مقابل  را در  بدن  دفاع  و  است  نیروبخش  و  محرك 

مختلف تقويت مي کند، به عالوه در سیستم طبیعي گردش خون تأثیر گذاشته، 
قدرت ماهیچه ها را افزايش مي دهد. آب ولرم نیز خستگي و کوفتگي را از میان مي برد.
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بله، آب از خاصیت درماني برخوردار است به ويژه آب باران با دارا بودن اثر مكانیكي 
شادابي بخش است و رفع خستگي مي کند. کافي است براي امتحان چند لحظه صورت 
خود را زير قطرات تند باران بگیريد. قطره هاي باران مثل عمل کمپرس تسكین کننده  
هستند. چرا که برخورد باران با پوست فعالیت اعصاب و عروق را افزايش مي دهد و به 
جريان گردش خون کمك مي کند. بي دلیل نیست که در زندگي امام علي علیه السالم، نیز 
مي خوانیم ايشان گاه به هنگام بارش باران آن قدر زير باران مي ايستادند که کامالً خیس 
مي شدند و از سر و صورت مبارك ايشان قطرات باران سرازير مي شد، وقتي به ايشان گفته 
مي شد خود را حفظ کرده يا زير سقفي برويد مي فرمودند: »اين آبي است که به ملكوت 

عرش خداوندي نزديك تر است.« )سفینه البحار، ج 2، ص534(
البته فراموش نكنید که باران امروزه در فضاي آلودۀ شهرها کم و بیش با غبار و گازهاي 
مسموم موجود در هوا آلوده مي شود به ويژه در اوايل شروع بارش. پس اگر مي خواهید در 
اين کار از امام علي)ع( پیروی کنید خوب است در فصل مناسب و پس از اينكه مدتي از 

بارش باران گذشت به اين کار لذت بخش دست بزنید.
قرآن مجید نیز به نقش آب در پاکیزگي اشاره کرده و مي فرمايد: »ازآسمان آبي فرو 

فرستاديم که پاك و پاك کننده است.« )فرقان: 48(

شـسـتـندسـتهـاچـهوقـت؟

و  انتشار میكروب ها در میان خود  براي کاهش 

نهايت جامعه خوب  است شستن  در  و  خانواده 

مرتب دست ها را به قانوني براي همۀ افراد خانواده 

تبديل کنیم به خصوص قبل از غذا خوردن و بعد از 

آن، بعد از استفاده از دست  شويي، بعد از دست زدن 

به حیوانات، بعد از عیادت يا مراقبت از افراد بیمار، 

بعد از سرفه يا عطسه کردن و خالصه بعد از هر 

فعالیت نظیر بازي، باغباني و ... 

پیامبر)ص( قبل و بعد از خوردن غذا. متأسفانه بعضي از ما بايد در طول روز بارها دست ها را شست به خصوص شــســتــندســتهــا مي کنیم.  دريغ  نیز  ساده  کار  اين  سالمتي و افزايش طول عمر در زندگي مي دانست. شست وشوي دست ها را قبل و بعد از غذا مايۀ از 
ابتدا همه و همه با همین دست ها منتقل مي شوند.هپاتیت، برخي باکتري هاي مقاوم به درمان و ... که بیشتر بیماري ها، ويروس هايي چون آنفوالنزا، اين همه تأکید بر شستن دست ها به اين علت است )المحاسن، ج2، ص 201(

اين بحث
 ادامه دارد
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يكي از شب هاي تابستان بود و صفر در پشت بام اتاقك گوشۀ باغ 
مي لرزيد. کامالً زير لحاف نازك خزيده بود، اما دندان هايش آشكارا 
به هم مي خورد. زير لحاف، باز به ياد چند لحظه پیش افتاد: »نرو 
جانعلي. صبح که شد دو نفري مي رويم و پیراهنت را بر مي داريم.«

_ نه! من همین حاال بايد بروم. باد پیراهنم را مي برد!
_ آخر اين وقت شب، تنها کنار چشمه مي روي که چه بشود؟!

_ مي روم پیراهنم را بردارم.
_ تو چقدر چموشي. وقتي دده1 بیايد چغلي ات را مي کنم، تو 

کوچك تر از مني، بايد به حرفم گوش بدهي.
جانعلي در حالي که به چاالکي از نردبان پايین مي رفت، گفت: 

»منم دو سال ديگر مي روم کالس پنجم...«
جانعلي چیزهاي ديگري هم گفت که صفر نشنید. آن گاه، هیكل 
ريز برادر کوچك خود را ديد که رفت و البه الي ساقه هاي 
درختان تاريك باغ ناپديد شد. صفر عصباني شد و تف کرد. 
سر باال گرفت و آسمان را نگاه کرد. ستاره ها درشت تر از همیشه 
بودند. ماه گاهي راه مي رفت و پشت لكه هاي ابر پنهان مي شد. اما 
حاال درآمده بود و همه جا مهتاب بود. صفر مدتي به ماه خیره 
ماند. حس کرد کم کم ماه پايین و پايین تر مي آيد. وحشت کرد و 
شتاب زده زير لحاف خزيد و بي حرکت ماند. صداي نفس هايش 
را مي شنید. صداي قدم هايي از ته باغ با صداي خش خش درهم 

آمیخته بود. اما همۀ اينها صداي ترس و دلهره بود. پوست سر 
تراشیده و  پیشاني اش به عرق نشسته بود. باد در میان شاخه هاي 

درختان پیچید و بیم تمام وجود او را پر کرد.
لحاف را آهسته کنار زد و نفسي تازه کرد. شاخه هاي درخت 
آلبالو از سمت راست و شاخه هاي درخت توت از سمت چپ به 
هم برآمده بودند و بر پشت بام طاق بسته بودند. از میان شاخه ها، 
ماه را ديد که آرام و بي صدا به پشت لكه ابر بزرگي خزيد. 
پدرش رفته بود باغ عمو حیدر را سرکشي کند و آب دهد. عمو 
حیدر دختر بیمارش را برده بود به شهر و باغ کوچكش را به 
پدر صفر سپرده بود. باد تندي وزيد و شاخه ها را خم کرد. صفر 
دوباره به زير لحاف رفت. باد شِب  تابستان هو مي کشید و صفر 

را مي لرزاند.
_ حاال اگر ماري بیايد به سراغم چي؟!

قلب��ش تندت��ر تپید. به چوب دس��تي فك��ر ک��رد. دم غروب، 
چوب دستي اش را گذاشته بود کنار موتور آب.

_خوب است بروم و چوب دستي را بیاورم.
لحاف را آهسته کنار زد و در جايش نشست. باد مقداري آلبالو و توت 
چیده بود و بر پشت بام و روي لحاف ريخته بود. جا به جا شد و فكر 
کرد: »روزي باليي به سر اين جانعلي کله شق خواهد آمد. اين  وقت 
شب بلند مي شود و َسِر چشمه مي رود براي چي. براي آوردن پیراهن!«

عبدالمجید نجفي 
تصويرگر: میثم برزا  

دو چشم 
                آتشين
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صفر، خود و بچه هاي روستا را ديد که در پايین دست چشمه شنا 
مي کنند. جانعلي شیرجه هاي جانانه اي مي زند و بچه ها آب بازي 
مي کنند. االغ »باالخان« کمي دورتر عر عر مي کند. بچه ها مي زنند 
زير خنده، صفر مي ترسد به وسط آب برود. بچه ها در برابر 
جريان آب ديواري از سنگ و چوب و نايلون پاره کشیده اند. 
فرياد هايشان به هم آمیخته است. دو گاو همزمان ماق مي کشند. 

باد زوزه کشید و صفر به خود آمد. دهانش خشك شده بود.
_ بروم چوب دستي را بیاورم.

صفر برخاست. زانوهايش لرزش خفیفي داشت. از جايش کمي 
فاصله گرفت. ناگهان، شاخه هاي انتهايي درخت توت تكان خورد. 
صفر، وحشت زده، يخ کرد. سرش را آهسته آهسته باال آورد و 
ناگهان از آنچه ديد، جیغي کشید و به زير لحاف پناه برد. تمام 
تنش مي لرزيد و فك هايش به هم قفل شده بود. صداي به هم 
خوردن دندان هايش را مي شنید. صفر براي اطمینان سر از لحاف 
بیرون آورد و نگاه کرد. اشتباه نكرده بود. دو چشم از میان شاخه ها 
به او خیره شده بود. زبانش بند آمد و نتوانست نگاه از آن دو 
چشم بردارد. آن دو چشم، به دو اجاق کوچك روشن شبیه بودند. 
صفر به ياد قصه هاي »بويوك آقا2« افتاد: »ملك محمد شمشیر 
به دست گرفته بود و پشت درختي پنهان شده بود. ناگهان زمین 
و زمان سیاه شد. نعره اي چون رعد در هوا پیچید و دستي سیاه و 

پشم آلود از میان مه تاريك براي چیدن سیب طاليي پايین آمد. 
ملك محمد معطل نكرد. به جلو جست و با قدرت هر چه تمام بر 
مچ دست ديو زد. زلزله اي شد و دست پشمالوي ديو  بر کف باغ 

افتاد. قطره هاي  خون همه جا پخش شده بود...«
صفر حس کرد که فلج شده است. خواست پاي راستش را کمي 
تكان دهد اما نتوانست. خواست فرياد بكشد و از کسي کمك 
بخواهد، ولي انگار الل شده بود. دو چشم همچنان او را مي پايید. 
ناگهان چشم ها بزرگ و بزرگ تر شدند و شاخه ها به هم خوردند. 
صفر فريادي کشید و زير لحاف يك ذره شد. هق هق خفه اي 
از سینه اش شروع شد. صفر هر ثانیه انتظار ديو را مي کشید: 

»حاالست که ... بلندم مي کند و ... مرا مي دزدد.«
مدتي گذشت، خبري نشد. متكا و تشك کامالً خیس شده بود. 
صفر با دست بي رمقش لحاف را اندکي عقب زد. دو چشم آتشین 
همچنان به او خیره بود. صفر مي خواست داد بزند: »ننه! ... من، آي 
دده جان!...« اما حس کرد نفس هاي آخرش را مي کشد، هیچ فكر 
نمي کرد به آن زودي بمیرد. او قبالً فكر مي کرد بزرگ و بزرگ تر 
خواهد شد. يك مرد خواهد شد و مثل دده بیل برخواهد داشت و 
نصف شب به باغ خواهد رفت آن وقت او خود را شجاع ترين مرد 
دنیا مي ديد. مردي که مارها را چون مگس مي کشد و گرگ هاي 
زمستان را با يك نعره به گريز وا مي دارد. اما حاال ديو عبوسي 
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 ايــــــدة 
داستـاني

اشاره
داستان گويي از وقتي شروع شد که آدم ها پس از شكار، در 
غارها کنار آتش مي نشستند و ماجراهاي هر روز را براي هم 
غم ها،  شادي  ها،  شجاعت ها،  ترس ها،  از  مي کردند؛  تعريف 

شكست ها و پیروزي و آرزويشان حرف مي زدند. 
بعدها اين داستان ها به شكل افسانه، اُسطوره، متََل و حكايت 
سینه  به سینه و نسل به نسل نقل شد تا به ما رسید. تا اينكه 
افسانه ها،  همین  ابتدا  بنويسد.  داستان  گرفت  تصمیم  بشر 
اسطوره ها، متل ها و حكايت ها را گردآوري کرد و نوشت سپس 

داستان کوتاه، داستان بلند و ُرمان، خلق شد.
اگر موافق باشید تصمیم دارم در کنار خواندن »داستان کوتاه«، 
قدم به قدم، فوت و فن داستان نويسي کوتاه را به شما ياد بدهم. 
دربارۀ قالب هاي ديگر )داستان بلند، ُرمان، افسانه، اسطوره، 

متل، حكايت و ...( بعدها صحبت مي کنیم.

ناصر نادري 

نخستین پرسش اين است: داستان کوتاه چیست؟ به لحاظ 
کوتاهي، به داستاني »داستان کوتاه« مي گويند که بتوان آن 
را يك دفعه خواند و لذت برد. شايد خواندن آن، نیم ساعت 
تا يكي دو ساعت طول بكشد. در ضمن، »تأثیر واحد« به 
خواننده انتقال دهد و داستان، يك يا چند شخصیِت داستاني 
محدود داشته باشد. به لحاظ تعداد کلمات، بین 2500 کلمه 

تا 15000 کلمه باشد.
اما داستان بودِن داستان به اين است که ما بدانیم:

داستان، نقل يا روايتي است که شامل بازآفرينيحوادثو
رخدادهايي مي شود که دربارۀ شخصیت هاست. اين روايت، 

باعثانتظارآفريني و صميميت مي گردد.
بنابراين، در تعريف داستان چند نكته مهم است:

= داستان، روايت است.

داستــانکــوتــاهچــيــســت؟

ستان
دا
سيمبنو
ي آمده بود. ديوي که دو چشم آتشین داشت و مي خواست او را 

بدزدد و با خود ببرد. صفر يك بار ديگر چشم ها را ديد که بزرگ 
و بزرگ تر شدند و شاخه ها به هم خوردند. فريادي کشید و 
نیمه جان شد. اشك و هق هق و ترس و لرز درهم آمیخت. ناگهان 

صداي دده اش را شنید که با مردي حرف مي زند.
مرد انگار صفدِر میرآب3 بود. خون تازه اي در رگ هايش به 
گردش درآمد. اما توان حرکت نداشت. در همین موقع کسي 
پاي بر نردبان گذاشت. صدا، صداي جانعلي بود که داشت ُغر 

مي زد: »پیراهنم را گل آلود کرده اند ها!«
جانعلي در حالي که زير لب چیزهايي مي گفت، باال آمد و روي 
لحاف خود نشست. خم شد و چند دانه از توت ها را برداشت و 
به دهان انداخت: »فردا حقشان را مي گذارم کف دستشان!« اين 
را گفت و رو به صفر کرد. اما کسي جواب او را نداد. جانعلي خم 
شد و با تعجب ديد موجود کوچكي در زير لحاف مي لرزد. دست 
آورد و لحاف را به کناري زد. برادرش را ديد که مچاله شده 

است و چون بید مي لرزد.
_ چي شده صفر؟ ناخوشي!

اشك صفر جاري شد و با انگشت به شاخه هاي درخت توت 
اشاره کرد. در اين موقع دده پاي بر نردبان گذاشت و به پشت بام 

آمد. گريۀ صفر شديدتر شد.
_ چي شده جانعلي؟ باز سر به سرش گذاشتي؟

_ نه دده. آن باال را نشان مي دهد.
دده سر باال گرفت و با نگاهش البه الي شاخه هاي انبوه را کاويد. 

دو چشم آتشین اين بار هر سه را زير نگاه گرفته بود.
_ َد... ده...د...ي�. ... و... مرا مي دزدد!

ناگهان صداي قهقهۀ دده در شب و باغ پیچید. جانعلي هم زد زير 
خنده. صفر نیم خیز شد و هاج و واج ماند. دده گفت: »ديو کجا بود 

ترسو  ... آن جغده.«
جانعلي باز هم خنديد. صفر احساس کرد چیزي از سینه اش رها 
شد و در او سقوط کرد، مثل دلو آبي که ناگهان در عمق چاه 
آب بیفتد. برخاست و نشست. صورت تكیده اش همرنگ ماه 
شده بود. هق هق کنان گفت: »همه اش تقصیر جانعلیه! ... مرا تنها 

گذاشت و رفت پیراهنش را ... «
دده گفت: »تمام شد ديگر. بخوابید که فردا خیلي کار داريم...« و 

به زيرپتوي خود خزيد.
 جانعلي گفت: »پیراهنم را گل آلود کرده اند. فردا به حسابشان 

مي رسم!«
صفر به عمق شاخه هاي انبوه درخت توت نگاه کرد. خبري از دو چشم 
آتشین نبود. بر خودش لعنت فرستاد و دراز کشید. مشت هايش را 
بلند کرد و بر سرش کوبید: »اگر به خاطر اين چیزها بترسم هیچ وقت 

يك مرد نخواهم شد.« و پلك هايش سنگین شد.
نسیم خنكي در روستا به راه افتاد بود و ماه، دده و بچه هايش را 

زير نگاه گرفته بود.

 پي نوشت    
1. دده: پدر  2. بويوك آقا: پدر بزرگ   3. میرآب: نگهبان آب، 
کسي که آب را میان خانه ها و باغ ها و کشتزار ها تقسیم مي کند.
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ازکجاايدههايداستانيپيداکنيم؟

فکرکنيدوپاسخدهيد

خودتانارزيابيکنيد

خودتانبنويسيد

ايدۀداستاني»دوچـشـمآتـشيـن«

داستاني  ايده هاي  چه  دربارۀ  باشد:  اين  دوم  پرسش  شايد 
بنويسیم؟ اين ايده ها را از کجا پیدا کنیم؟ راستش، زندگي ما 
پُر از ايده هاي داستاني است. فقط کافي است دقت کنیم و در 
اطراف خودمان، آنها را بیابیم. گاهي شنیدن يك جمله، ديدن 
يك تصوير، خواندن يك خبر در روزنامه، يا خواندن يك قطعه 

شعر، مي تواند براي خلق يك داستان، کافي باشد.

در داستان کوتاه »دو چشم آتشین«، نويسنده ماجراي نوجواِن 
روستايي را روايت مي کند. شخصیت اصلي داستان، َصفر است. 
البته دو شخصیت فرعي ديگر، برادرش جانعلي و پدرش )َدَده( 
هستند. شخصیت اصلي در پشت بام اتاقكي در گوشۀ باغ به 
تنهايي خوابیده و با ديدن دو چشم جغد، خیال مي کند که ديو 

آمده تا او را بدزدد و ببرد!
شايد براي من و شما هم از اين نوع ترس ها در کودکي يا 
نوجواني پیش آمده باشد. يادم هست در کودکي به روستاي 
پدرم رفته بودم. شب که مي خواستم به توالت بروم، با ديدِن 
دو چشِم گاو در حیاط، چنان ترسیدم که توالت رفتن يادم 

رفت!

به نظرتان، نويسنده با چه ترفندها و شیوه هايي، کاري کرده 
است که ترِس صفر، واقعي به نظر برسد؟

به نظرتان، نويسنده چگونه مي توانست به موقعیت طنز داستان، 
بیشتر اضافه کند؟

حاال سعي کنید، يكي از خاطره هاي خودتان يا ديگران را دربارۀ 
ترسیدن از چیزي يا کسي، بنويسید. اگر خواستید، مي توانید 
برايمان به نشاني مجله بفرستید فقط رويش بنويسید: مربوط 

به صفحۀ »داستان بنويسیم« شماره 1

= داستان، نوعي بازآفريني حوادث است.
= داستان دربارۀ شخصیت هاست.

= روايت داستان، باعث انتظارآفريني و صمیمیت مي شود.
نويسنده،  براي مثال، در داستان کوتاه »دو چشم آتشین«، 

رخدادي را براي ما نقل و روايت کرده است.
احتمال دارد اين داستان را خودش تجربه کرده، يا کسي برايش 
نقل کرده يا شايد اين ماجرا، ساخته و پرداختۀ تخیل و ذهن 
نويسنده باشد. البته نويسنده، اين تخیل ها را از تجربه هاي واقعي 
زندگي خود و ديگران، الهام مي گیرد. به هر حال، نويسنده  اين 

حادثه را بازآفريني کرده و به شكل داستان خلق کرده است.
داستان دربارۀ چند شخصیت )صفر، جانعلي و پدر( است. و روايت 
داستان، هم باعث کشش در ما مي شود؛ چون مي خواهیم داستان 
را تا پايان بخوانیم و در ضمن، به نحوي با شخصیت اصلي داستان، 
احساس صمیمیت )هم ذات پنداري( مي کنیم؛ يعني خودمان را 

جاي او مي گذاريم و با ترسیدن او، گويي ما هم مي ترسیم!

مهم اين است که نويسنده، به زندگي نگاه عمیق داشته باشد؛ 
غنِي شخصي  تجربه هاي  و  خاطره ها  از  باشد؛  مطالعه  اهل 
خودش استفاده کند و از قدرِت تخیل بي پاياني که خداوند به 

او هديه کرده است، به خوبي استفاده کند.
باور کنید، زندگي مانند کوهي است که شايد در نگاه اول، فقط 
سنگ  و خاك به نظر بیايد. اما اگر آن را حفر کني، چه بسا به 

رگه هاي طال، نقره و ... دست يابي.
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از كــيــف
 پول درآورديم!

تهمینه حدادی 
 عكس: مرتضي رفیع خواه 

مدرسه که نبود، خانه بود. يك طرف کالس هاي درس بود و طرف ديگرخوابگاه.آن طرف 
خوابگاه بند رخت و  طبقات خوابگاه پر از  تخت. اينجا و آنجا پر از برنامه بود؛ برنامۀ غذايی، 
برنامۀحمام، برنامۀ مطالعۀ اجباری و برنامۀ »ساعت خاموشی«، اين بخش برنامه خیلی خیلی 

دردناك است، هرجا که باشی!
آنجا يك مدرسۀ معمولی نبود، يك مدرسۀ شبانه روزی بود.

123 وقتی به ما گفتند بعضي از 
مدرسۀ  يك  دانش آموزان 
دل  ب��رای  ش��بانه روزی 
خودشان کار می کنند، بار و بنديلمان را 
بستیم و راه افتاديم و رفتیم به لنگرود. 
خانم مدير گل هاي س��اخت بچه ها را 
نشانمان داد و بعد عكس های آن سالی 
را که بچه ها توی مدرسه کرم ابريشم و 
قارچ پرورش داده بودند.گفت: »اولش 
کار درسی بود، بعد شد سرگرمی و يكهو 
تولید انبوه شد و بچه ها توانستند آنها را 

بفروشند.«
امسال نوبت »چرم دوزی« است. بچه ها 
راه  خوابگاه  از  معیني  ساعت  رأس 
می افتند و می آيند مدرسه. در زنگ های 
آزاد چیزهايی ياد می گیرند و مثل هر 
سال می گويند:»می شود ما در وقت های 
بی کاری  در خوابگاه اين کارها را دنبال 

کنیم؟«
اين طوری است که هر سال محصوالت 
مدرس��ۀ »ام��ام خمین��ی)ره(« فروخته 
مي شود و بچه ها اولین پول زندگی شان 

را از دسترنج شان در می آورند.

»آتن��ا کاردانی« و »س��ارا 
آن  از  منصوری نس��ب« 
دسته ای هستند که خودشان 
به خانم مدير پیشنهاد دوختن کیف را  
داده اند.  از س��اعت دو تا ده شب کلی 
وقت دارند و ب��ه خاطر همین تصمیم 
گرفته ان��د در اوق��ات ب��ی کاری کیف 
درست کنند. اين اتفاق از زمانی افتاده 
اس��ت که کالس اول راهنمايی بوده اند، 
بعد که به کالس س��وم رسیده اند توی 
مدرسه بازارچه ای راه انداخته اند و اهالی 

شهر آمده اند و کیف ها را خريده اند.
آتنا می گويد: »اولین پولی را که به دست 
آورده ام، خرج نك��ردم. قايمش کردم.  
يك حس��ی به آن دارم ک��ه نمی توانم 

خرجش کنم.«
سارا هم همین را می گويد: »بايد با اولین 
ابد  تا  که  بخری  چیزی  دست مزدت 

برايت بماند.«

يك مدرسۀ شبانه روزی چه 
شكلی اس��ت؟ خب شبیه 
خانم  مدرسه هاس��ت.  بقیۀ 
معلم ها مثل مدرسه هاي ديگر می آيند 
و درس می دهن��د. فرقش اين اس��ت 
که وقتی زنگ آخر خ��ورد معلم ها به 
خانه شان می روند و بچه ها به خوابگاهی 

که حیاطش با مدرسه مشترك است.
از اين به بعد زندگی در خوابگاه شروع 
می ش��ود. 135 دانش آم��وز در اتاق ها 
تقسیم می ش��وند. هر اتاق اسمی و هر 
گروه س��رگروهی دارد. س��اعت نماز، 
ساعت ناهار، س��اعت مطالعه، ساعت 
عصرانه، ساعت شام، ساعت حمام و... 
مشخص است. هرکس مسئول وسايل 
خودش اس��ت. هر اتاق يك ناظم دارد 
و خود خوابگاه يك سرپرس��ت. او مثل 

»مامان« مراقب تك تك بچه هاست.
مثل بیشتر مدرسه هاي دنیا »تلفن همراه« 
در اين مدرسه ممنوع است و البته جز 
ساعت مطالعه و ساعت خاموشی هیچ 
چیزی اجباری نیست. در سالن مدرسه 
يك تلويزيون است. حیاط و لوازم ورزشی 
هم که مهیاست. حاال اگر حوصله ات سر 

رفت ديگر می شود چه کاری کرد؟
شايد چرم دوزی!

رسه
مد
ما
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45 آتن��ا و س��ارا می گوين��د 
هرکس��ی خودش تصمیم 
س��اعت های  می گی��رد 
بی کاری چه کار کن��د. وقتی توی يك 
خوابگاه هس��تی ياد می گی��ری که کار 
مفید انج��ام بدهی. از ي��ك جا به بعد 
می خواهی مفید باشی. اما وقتی در خانه 
هستی هی تنبلی می کنی. ما اين روزها 
آن قدر ذوق و شوق داريم که حتی اگر 
مدير مدرسه هم نتواند وسايل الزم را 
برايمان تهیه کند به خانواده هايمان زنگ 
می زنیم تا برايمان وس��ايل کار را پیدا 
کنند و بیاورند. هیچ می دانید اولین کیف 
چرممان را که فروختیم ش��بش خواب 
ديديم يك کارخانۀ چرم داريم... بعد به 

اين فكر کرديم که چقدر خوب...

راس��تی اي��ن ط��وری که 
نمی شود، وس��ايل را مدير 
بخ��رد و پول��ش را ش��ما 

برداريد!
اين طور که نیست. بخشی از پول فروش 
برای مدرسه می شود، وقتی خیلی جدی 
کار می کنی ديگر همه چیز حساب و 

کتاب دارد.
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سفر
گرم مي شوم

سرد مي شوي
سبز مي شوم
زرد مي شوي

قهر مي کني
ناز مي کشم
منِت تو را 
باز مي کشم

در نگاه تو
 میل رفتن است

آفتاب و برف
قصۀ من است

اي که چون نسیم!
مي روي سفر
پس دل مرا
با خودت ببر

حسيناحمدي

خندهوپرنده
صندلي دلش گرفته بود

صندلي
همیشه غصه داشت

فكر کرد
سال هاي دور دور

میوه داشت
سايه داشت

جويبار خنده داشت
روي شاخه هاي ساده اش 

چتري از پرنده داشت
کمالشفيعي

چهشد؟
گاهي احساس مي کنم از سنگم

با هر چیزي و هر کسي در جنگم
آخر چه شده ست؟ از خودم مي پرسم

مي بینم هیچ من فقط دلتنگم

بگرد
يك تكه حصیر و چند سوزن آورد

با کاغذ سبز و آبي و قرمز و زرد
کارش که تمام شد پدر، گفت بیا:

با فرفره ها به شادي باد بگرد                 
بابكنيكطلب

حظه
ل

عرانه
حظههايشا
ل

عرانه
هايشا

ب
ك طل

ك نی
 باب

ظر
ر ن

 زي
 

يي
طبا

طبا
م 

مري
ر: 

يرگ
صو

 ت
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حواسمرا...
 حواس مرا پرت کن

مثل سیبي
به سمت درختان گنجشك

حواس مرا پرت کن
مثل ُگل توي يك رودخانه

دلم پُر شده از عددها 
نمودار

آمار
حواس مرا در خیابان رها کن

به يك بوق ممتد
به رقص دو تا برگ در باد

به لبخند يك پنجره
روي ديوار

مريماسالمي

مثلدانهها
ما  

بچه هاي سادۀ کالس
مثل دانه ها

به آفتاب و آب دل خوشیم
ذهن ما

توي میزهاي مدرسه
هر کدام

دفتري ست
کیف ها وکوله ها پر از جواب

ما ولي سؤالمان 
چیز ديگري ست

محمدصارميشهاب

عن��وان  ب��ه  ب��رك  ايلح��ان  از 
رنگین کمان عصر طاليي ش��عر ترك 
ي��اد مي کنند. ب��رك از پیش��گامان 
جريان موسوم به شعر نو دوم و شايد 

بتوان گفت مدرن ترين آنهاست.
برخي از آثار او عبارت اند از:

روز به خیر زمین)1925(
درياي گالیله)1953(
کودك و دلتا)1984(

خاکستر)1979(
گاالتا)1985(
پرا )1990(

به تو که مي انديشم
آهويي براي نوشیدن آب

پايین مي آيد
دشت ها را 

سبزتر مي بینم
دانه اي زيتون سبز

و تكه اي از درياي آبي
مرا در بر مي گیرد

به تو که مي انديشم
هر جا که دستم مي رسد، گل مي کارم

به اسب ها آب مي دهم
و کوه ها را

بیشتر دوست دارم.
)ايلحانبركشاعريازترکيه(

ك
بر
ان
لح
اي

)2
00

8_
1
91

6(

كهتوبه
انديشممي

شاعرانجهان
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 مجید عمیق 

تـــار فــولـادي
طبیعت سرشار از شگفتي هاي بیكران 
الهام بخش  اين آفريدۀ خداوند همیشه  و  است 
بسیاري از اختراعات و فناوري هاي نوين بوده است.

يكي از شگفتي هاي آفرينش تار عنكبوت است که 
نُه برابر مقاوم تر از فوالد هم قطرش است. اين جانور 
ريزه   می��زه از درون غده هاي مولد 
مايعي  تار، 

را از راه مج��راي تار ريس خارج مي کند که در تماس با 

هوا خشك مي ش��ود و به صورت تار ابريشم در مي آيد. اين 

ت دارد. تارهايي که خاصیت 
تار انواع مختلف و ويژگي هاي متفاو

چسبندگي دارند، مخصوص طناب پیچ کردن شكار عنكبوت هستند. 

شگفت آورترين نوع تار، تاري است که عنكبوت طاليي ماده مي تند به نام 

تار اتصال،  اين تار مانند يك کمند نجات از افتادن عنكبوت جلوگیري 

مي کند. در ضمن از آن براي تنیدن چارچوب شبكۀ 

تارش استفاده مي کند. اين تار چنان 

که  دارد  استحكامي 

گر  ا

با  ي 
حشره ا

شود.
اره نمي 
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ت 32 ک
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ت، ژن هاي

عنكبو
 تار اين 
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ش هايشان بز
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را از بدن 
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تـــار فــولـادي
دانشمندان درصدد يافتن کاربردهاي مختلف براي تار عنكبوت هستند. يكي از طرح ها تولید نخ بخیه است. نخ هاي كاربردهاي تار عنكبوت

بخیۀ تهیه شده از تار عنكبوت بسیار ظريف تر از نخ هاي بخیۀ فعلي هستند و در ضمن تجزيه پذير زيستي اند و 
پس از بهبود محل جراحي نیازي به کشیدن آنها نیست. همچنین تهیۀ تورهاي ماهیگیري از تار عنكبوت 

يكي ديگر از طرح هاي دانشمندان است چرا که تورهاي ماهیگیري فعلي از جنس نايلون هستند و 
پس از فرسوده شدن دور انداخته مي شوند و ماهي ها در البه الي آنها به دام مي افتند و مي میرند؛ 

بنابراين استفاده از اين نوع تورها به حفظ محیط زيست کمك مي کند.
استحكام، انعطاف پذيري و سبك بودن الیاف تار عنكبوت توجه بسیاري از ارتش ها را هم به 
خود جلب کرده  است. اکنون جلیقه هاي ضدگلوله از جنس مادۀ کوالر هستند که حدود 
هفت کیلوگرم وزن دارند و کالفه کننده اند. احتمال آنكه در آينده از تار عنكبوت تولیدي، در 
ساخت يك زره پوش و جلیقۀ ضد گلوله استفاده شود بسیار زياد است.  به هر حال در سايۀ 
آينده و حفظ محیط زيست خواهد داشت.تالش دانشمندان، تار عنكبوت تهیه شده از شیر بزها تأثیر مهمي در سالمت و ايمني نسل 

قطر يك رشته تار عنكبوت فقط يك دهم قطر تار موي انسان است، اما در يك طناب 

بافته شده از رشته تارهاي عنكبوت که به کلفتي يك مداد است مقاومت اين طناب به 

اندازه اي است که مي تواند يك هواپیماي جت بوئینگ را در هنگام پرواز در وسط آسمان 

متوقف کند.

در جنگ هاي ايام گذشته سربازان تار عنكبوت جمع آوري مي کردند تا روي زخم هايشان را 

بپوشانند و پانسمان کنند.

تولید جلیقه هاي ضدگلوله الزمۀ پرورش هزاران بز تغییر ژنتیكي است و براي تهیۀ يك جلیقۀ 

ضدگلوله، شیر دويست بز الزم است.

دستگاه ايمني بدن مواد مصنوعي را همانند يك عامل بیگانه تصور مي کند و با آن مبارزه مي کند، 

اما آزمايش ها نشان داده اند که بدن انسان در برابر تار عنكبوت هیچ گونه واکنش دفاعي از خود 

نشان نمي دهد. 
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سید امیرسادات موسوي 

قسمت
گرنشدقسمتکهچونغزه

تويمتنماجراباشيم
دستکمبايكبغلفرياد
آيآدمها!بافلسطينهمصداباشيم.

کودکانغزهراکشتند
پيشچشممردمدنيا

کاشنيمابودوميفرمود:
باشمايمآيآدمها!

تقیمتقی

فريادبچههايغزه

نابخشودنی ش��ده و طعم شیرين 
آرامش و امنیت از سفره های آنها 

رخت بسته است.
پیامبر اس��الم )ص( می گويد: 
»اگر مظلومي فرياد برآورد که اي 
مس��لمانان کمكم کنید و مسلماني 
ص��داي او را بش��نود و به کمك او 
نرود، او مسلمان نیست!« به نظر تو، 
ما چگونه می توانیم به مردم مظلوم 

فلسطین کمك کنیم؟

در کوچه ها فوتبال بازی کنند. مردمی 
که هر لحظه در انتظار شنیدن صدای 
سقف  يك  ريختن  فرو  يا  انفجار  يك 
در  غزه  مردم  وضعیِت  اين  هستند. 

فلسطین است.
مگ��ر فلس��طینی ها چه خواس��تۀ 
ناروايی داشته اند؟ آنها فقط می خواهند 
زندگ��ی کنند؛ مثل همۀ م��ردم دنیا. 
سال هاست که زندگی، برای اين مردم 
مس��لمان تبديل به يك جرم بزرگ و 

می گويند دنیای امروز، دنیای علم و 
آگاهی است. دنیايی که همه از حال هم 
خبر دارند و اجازۀ ظلم و ستم به هیچ 
کسی را نمی دهند. با اين حال در همین 
روزگار علم و آگاهی که قرار است همه 
در آن با همديگر مهربان باشند، مردمی 
را می شناسم که بیش از پنجاه سال است 
از ساده ترين حقوق خود هم محروم اند. 
مردمی که اجازه ندارند زندگی کنند، 
بچه هايشان اجازه ندارند با خیال راحت 
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 تصويرگر صفحات: میثم موسوي     تصويرگر جلد: محمدرضا اکبري 

طرح روز با نشاط )روز بدون کتاب( در مدارس اجرا می گردد.

فريادبچههايغزه



 زنگ
علوم

آزمايش كتاب علوم:
مقداري كربن )زغال(، گوگرد، يك تكه سيم مسي و يك ميخ آهني 
برداريد. ويژگي ظاهري اين عنصرها را يادداشت كنيد. سپس با يك 

چكش روي آنها ضربه بزنيد. مشاهدات خود را بنويسيد.

شنبه:
 امروز با زدن چند ضربه چكش روی يك كيلو زغال، اين عنصر 
به خاكستري سيال و ريز تبديل شد و تمام خانه را كه مامان نيم 
ساعت قبل گردگيري و تميز كرده بود، سياه كرد. پرده هاي اتاق 
پذيرايي هم كه بابا تازه از اتوشويي گرفته بود، به شدت چرك شد! 
كمي بعد از زدن ضربه به عنصر كربن و مشاهدات فوق، مامان 
از آشپزخانه داد زد: »صدای چي بود كامبيز؟ خراب كاري نكنی ها ... 
مهمون ها االنه كه برسن! من با عمه ات اينها خيلی رودربايستي 

دارم!«
يكشنبه :

امروز به سختي توانستم گوشة دنجي در خانه پيدا كنم كه كسي 
مزاحم آزمايش هاي علومم نشود. االن چكش دستم است و 
مي خواهم بخش دوم آزمايش را انجام دهم كه عبارت است 
از ضربه زدن به يك تكه سيم مسي. )متاسفانه از اينجا به بعد 
دست خط كامبيز، به شدت ناخوانا و بيشتر شبيه امواج نوار قلبي 

يك بيمار در حال سكته است!(

كامل نمي دهند؟ من نمي دانم چرا در كتاب علوم، دربارة شرايط چهارشنبه: فلزي، بايد آن را از برق كشيد؟به يك تكه سيم مسي به وسيلة يك چكش بيچاره از كجا بايد مي دانستم قبل از ضربه زدن يك آزمايش توضيح 

جمعه:
بابا مرا بوسيد. مامان مرا به گرمي در آغوش كشيد. بابا گفت آقاي لوله كش گفت 
لولة كف دست شويي از مدت ها قبل پوسيده بوده و آب همين طوري مي رفته 
زير پي ساختمان و ديگر چيزي نمانده بود كه خانه خراب شويم، اما آزمايش به موقع 

من، باعث شد اين خطر از بيخ گوش مان بگذرد!

كامبيز كيست؟ 
كامبيز نوجواني است شبيه نوجواني هاي همة 
دانش���مندان بزرگ. عينك بزرگي به چشم 
مي زند، دوس���تانش در يار كشي مسابقات 
فوتبال در زنگ ورزش، تحت هيچ شرايطي 
او را نمي كش���ند، باالترين نمره اي كه در 

عمرش گرفته 14/75 است، 
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مشاهدات كامبيز:

پنج شنبه:
االن احتمال انجام آزمايش علوم در خانة ما محال است. 
درست مثل احتمال انتخاب من به عنوان كاپيتان تيم فوتبال 
مدرسه مان! بابا و مامان همه جاي خانه مراقب من هستند 
جز دست شويي! پس من چكش و آخرين عنصر آزمايش 
كتاب علوم؛ يعني ميخ آهني را در شلوارم قايم كردم و رفتم 
دست شويي. ميخ آهني را گذاشتم كف دست شويي و با چكش 
محكم زدم رويش! ناگهان كاشي هاي كف دست شويي ترك 

خورد و آب مثل فوارة پارك سر كوچه از زمين زد باال! 

آزمايشگاه علوم کامبيز!
علي زراندوز



با نام و ياد خداوند متعال قلمم را به دست می گيرم و می نويسم. 
بر همگان واضح و مبرهن است كه بازگشايی مدارس خوب است.

روزهای آخر شهريور ديگر تاب و توانم را از دست داده بودم 
و در غم فراق مدرسه آب خوش از گلويم پايين نمی رفت و 

شب ها خوابم نمی برد.
روزی كه قرار شد به تعطيالت تابستانی برويم، خيلی ناراحت و 
غمگين شدم و دلتنگی بزرگی همراه هميشگی ام در اين سه ماه بود. 
دلم برای هم كالسی ها و كالس و معلم های عزيزم به ويژه معلم 
خوب انشاء تنگ شده بود. باور كنيد اينها را فقط برای چاپلوسی و 
خود شيرينی نمی گويم و برای حرف هايم داليل ديگری هم دارم. 
پدر و  به محض تعطيل شدن مدارس  اخير،  اين چند سال  در 
ثبت نام  خود  دلخواه  متعدد  كالس های  در  مرا  كدام  هر  مادرم 
می كنند. مادرم دوست دارد بتهوون يا استاد شهرام ناظری يا استاد 
فرشچيان يا كمال الملك و ... بشوم برای همين مرا در كلی كالس 
موسيقی و نقاشی ثبت نام می كند. پدرم دوست دارد هم پروفسور 
حسابی بشوم هم چيزی شبيه بروسلی يا جكی جان، برای همين 
مرا در كلی كالس های تقويتی، علمی، نجوم و كاراته و تكواندو و 
... ثبت نام می كند. پدربزرگم كه خدا حفظش كند خيلی دوست دارد 
يكی در خانواده شغلش را ادامه بدهد، تجربه هايش را به من منتقل 
مي كند كه تنها نوة پسری اش هستم و از آنجا كه بزرگ تر فاميل 
است و نبايد روی حرف بزرگ ترها مخصوصا بزرگ تر فاميل حرف 

 زنگ
انشاء

مهدی فرج اللهی

زد هر روز بايد ساعت هايی را در كارگاه سفال گری پدربزرگ باشم و 
سفالگری ياد بگيرم. عمه خانم كه دست كمی از بزرگ فاميل ندارد 
و حتی پدر بزرگم هم روی حرفش حرف نمی زند، می گويد بايد در 
دنيای امروز كامپيوتر و زبانت خوب باشد و برای همين مرا در 
كالس زبان انگليسی و كامپيوتر ثبت نام كرده است. كار سختی 
بود شبانه روز كالس رفتن و بالتكليفی از اينكه واقعا قرار است در 

آينده چه كاره شوم؟
اين بود تابستان ما و آن يك ذره اوقات فراغتی را هم كه در 
طول سال تحصيلی داشتيم ديگر نداشتيم. حاال كه سال تحصيلی آغاز 
شده خدا را شكر می كنم هم به اين سبب كه تابستان در روند 
علم آموزی ام خللی وارد نشده و هم اينكه با بازگشايی مدارس 
می توانم نفس راحتی بكشم. البته هيچ كدام از كالس های تابستانی 
به پای كالس های مدرسه و به ويژه كالس های انشاء نمی رسد.

اين بود انشاي من.
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مدارسبازگشايي



كس���ر كاربرده���ای مختلفی در 
زندگی دارد. مثالً من يك بار شنيدم 
كه از تيم پرسپوليس و استقالل يك امتياز »كسر« شد. يا يك بار به 
خواهرم كه اول دبيرس���تان است، گفتم بيا و اين كسرها را برايم 
س���اده كن، اما او گفت من ديگر بزرگ شده ام و اين كارها، برايم 
»كسِرش���أن« دارد. البته ما هنوز درس مان به »كسر شأن« نرسيده 
است ولی باالخره »كسر شأن« هم هرچه باشد، يك كسر است و 

می شود آن را ساده كرد.
حاال بگذاريد دربارة كسر برای تان بيشتر توضيح بدهم. هر كسر از يك 
صورت و يك مخرج تشكيل شده است. صورت و مخرج كسرها 
را هميشه اعداد صحيح تشكيل می دهند. به همين دليل است كه 
وقتی در امتحان به جای اعداد صحيح، اعداد غلط را می نويسيم، معلم 
خوب مان به ما صفر می دهد. راستی صفر هم يكی از اعداد صحيح 

است.

به نظر من بهتر است صورت كسرها را، هميشه با رنگ صورتی 
بنويسيم. ولي در مورد رنگ مخرج كسر نظر خاصي ندارم.

در انتها سخنانم را با يكی از شعرهای زيبای سعدی به پايان می رسانم:
صورت زيبای ظاهر هيچ نيست

ای برادر، سيرت زيبا بيار!

 زنگ
رياضی
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آموز
سید امیرسادات موسوي

 
2__
5  = 

__
20  

 6__
9

  



انسان ها از ابتدای خلقت دارای حقوق طبيعی می شوند؛ برای مثال 
همة انسان ها حق حيات يا زندگی دارند كه مهم ترين حق آنهاست. 

آنها حق دارند از نعمت های الهی برخوردار شوند.
انسان ها حق دارند در طول روز تا دلشان می خواهد پلی استيشن و 
گيم بازی كنند. انسان ها حق دارند هر چقدر دلشان می خواهد پيتزا 
و نوشابه و چيپس بخورند. انسان ها حق دارند هر وقت دلشان 

اجتماعيمطالعات زنگنق
دارممنسنجاق قفلی
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اعداد کسری

خواست به مدرسه بروند و هر وقت دلشان نخواست به مدرسه 
نروند. انسان ها حق دارند فقط دو زنگ در مدرسه داشته باشند: 

زنگ ورزش و زنگ انشاء.
آدم ها حق دارند هميشه تمرين های سخت شان را حل نكنند البته 

معلم ها حق ندارند به آنها صفر بدهند. 
دانش آموزان حق دارند كارنامه هايشان پر از نمرة بيست باشد و 
پدر و مادرها حق دارند آخر سال برای تشويق دانش آموزان برای 

آنها دوچرخه بخرند.
مدي���ر مدرس���ه حق دارد هي���چ وقت به خاطر هي���چ چيزی هيچ 

دانش آموزی را توبيخ نكند.
معاون مدرسه حق دارد  دانش آموزان را تشويق كند و بگويد آفرين 
به شما كه اين قدر قشنگ و زيبا شلوغ می كنيد و مدرسه را روی 

سرتان گذاشته ايد.
معلم حق دارد از دانش آموزان درس نپرسد و تكليف منزل به 

دانش آموزان ندهد.
اين بود نق های – ببخشيد- حق های يك دانش آموز.



ناصرالدين  شاه را كه می شناسيد؟ نمی شناسيد؟! همان شاهی كه عكسش روی قوری  
و استكان های مادربزرگ بود. حاال يادتان آمد؟ ناصرالدين  شاه پنجاه سال تمام توی 
مملكت حكمرانی كرد و هر روز امتياز انحصاری دوشيدن يك جای مملكت را دو 

دستی تقديم كرد به خارجی ها كه البته »فدای سر قبلة عالم!«
حاال ما با اين چيزها كاری نداريم. می خواستيم بگوييم آيا می دانستيد كه ناصرالدين هر 
چقدر شاه بدی بوده، نويسنده و شاعر خوبی بوده است؟ كتاب روزنامه خاطراتش 
)با آن روزنامه فرق می كند ها!( و ديوان اشعارش خيلی باحالند. در واقع ای كاش 

ناصرالدين می شد شاعر و نويسنده، عوضش ما می شديم قبلة عالم!
ما كه نويسنده و شاعر خوبی نشديم، الاقل قبله عالم باحالی می شديم. آن وقت 

تازه اميركبيرمان را هم نمی كشتيم كه مملكت به باد نرود، ولی می داديم 
عكسمان را روی قوری ها و استكان ها بكشند تا هر روز ببينيم و خوش 

خوشانمان شود.

 زنگ
تاريخ

عبداهلل مقدمي

شهرام شفیعي
افسانههاييونانباستان

در شهر آتن، كريز مشهورترين شاعر بود. كريز را شاعر گله هاي گوسفند لقب داده 
بودند؛ چون كه او حركت گله هاي گوسفند را به ابر و چيزهاي ديگر تشبيه مي كرد. او 

يك عمر براي گوسفندان شعر گفت. عاشق پنير گوسفندي بود.
كريز، از سه هزار رأس گوسفند در آپارتمان شخصي اش نگهداري مي كرد.

آپارتماني در خيابان هميشه شلوغ، پالك هجده، نبش داروخانه. روزي، يكي از 
گوسفندهاي او توي ماشين لباس شويي افتاد. متاسفانه به علت كف زياد و دور تند، 

آن گوسفند تبديل به يك ليف حمام شد. يك ليف پشمي خوب و اساسي.
بعد از اين واقعه، كريز تا مدت ها شعري نگفت. او هفت سال گريه كرد. بعد به 

حمام رفت و خودش را با همان ليف گوسفندي شست.
وقتي كريز، براي خواندن شعرهاي گوسفندي به مجلسي مي رفت، با خودش بوي 
گوسفند به آنجا مي برد. به همين علت جايزة بهترين شعر بودار را برنده شد. پانصد 
سال بعد، باستان شناسان ليف را پيدا كردند و فهميدند آن بو به خاطر ليف بوده 

است!... از آن به بعد، كتاب هاي كريز ديگر فروش نرفت.
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ناصرالدين  شاه 
کــه 
بود؟

داستان »کريز« شاعر



 زنگ
تفريح گلدان کــه 

بود؟
يك بار حيف نون رفته بود نان بخرد شاطر گفت: »كسانی كه اون عقب هستن می تونن برن؛ 

چون نون تا اون عقب نمی رسه.« 
حيف نون داد زد: »لطفا يكم جمع تر وايسيد نون به ما هم برسه.«

پارسا حسينی
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نمكدان

نظرية جديد حيف نون :
»مهم نيست ديگران پشت سرم چه می گويند مهم اين است كه پيش رويم جرئت ندارند 

آن حرف ها را بزنند.«
غزاله كريمی

به حيف نون می گويند تو به صورتی چی مي گويي؟
مي گويد: »قرمز يواش!«

شايان محّمدی/سقز      

           مـاجـراهـای جـالـب آقـوی همسـاده: 
                   »لوبیای سحرآمیز !« 

آقو، ما يه مدت وضع ماليمون خراب بود، يه گاوی داشتيم گفتيم بريم 
اينو بفروشيم…رفتيم بازار، يه پيرمردی گفت گاوت  رو بده من، بهت 
لوبيای سحرآميز بدم،آقو گاو  رو داديم لوبياها رو گرفتيم و برديم كاشتيم. 
فردا لوبياها رشد كردند از اون رفتيم باال  و رسيديم به خونة يه غول. يه 
مرغ تخم طال ازش كش رفتيم و برگشتيم پايين تا پامون رسيد به 

زمين، اومدن  و جلبمون كردن! 
گفتيم چرا؟ گفتن شما به خاطر كشت غير اصولی، خاك منطقه رو 
ضعيف كردين چهارده تا خانواده بدبخت شدن! گفتيم كاكو صبر كن 
اآلن يه تخم طال بهت ميدم شمام بی خيال ما شو…به ای 
مرغو گفتيم يه تخم طال بذار گفت من در اعتراض به كاهش 

قيمت طال در بازارهای جهانی ديگه تخم طال نمی ذارم.
گفتيم حداقل دوتا تخم مرغ معمولی بده تو زندان نيمرو كنيم، گفت 
تخم مرغ معمولی تو كالس كاری من نيس!ها ها ها ها ها ها ها…
ما رو كه داشتن می بردن زندان وسط راه رسيديم به اون پيرمردو، 
ديديم مازراتی زير پاشه!!! گفتيم كاكو چی شد پولدار شدی!؟ گفت اون 
گاوو كه به من دادی روزی 25 تا گوساله طال ميزاد!…ها ها ها ها ها 
ها ها…آقو به نظر من آدم هميشه بايد قدر چيزايی كه داره رو بدونه. 
علی زارعی/ اسدآباد همدان

گلچين  

زير نظر علیرضا لبش



يك روان پزشك: محروميت از محبت والدين قد کودکان را کوتاه مي کند

محبت والدين



Pronunciation of 
ee , ea are the same:
sea – seen – mean – 
week – dream – teach 
– agree – green - near 
– steal – speech -             
                    stream

 Mohammad Ali Ghorbani
 Illustrator: Sam Salmasi

SHAPES
Joke to Think : Simon can you spell your name backwards?

: no mis!

Hidden sentences
 Example1  
EXCUSEMEHAVEYOUAGREENPENCIL? =  
Excuse me, Have you a green pencil?

Now find the sentences
ARETHEREMANYBUSESINTHESTREET,TOO? =
THEREARETHREENURSESINTHEPICTURES. =  
 Example2 
O
O
B

K
I
A

T
I
S = It is a book.

Now find the sentences
 in following tables below.

A
J
D
R

C
A
E
A

K
L
I
S

E
T
H
A

N
W
O
R
B

B
H
A
S
A

O
N
A
M
E

O K
T H
E P
I
C

O
L

FUN
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ان
ـتـ

سـ
بــا

ن 
ـرا

يــ
 ا

* دورۀ طوالني که انسان ها به صورت گروهي زندگي مي کردند و مدام از منطقه اي به منطقه ديگر در پي شكار و انواع گیاهان خوراکي کوچ مي کردند 
)حدود يك میلیون سال قبل(

گام
ين 

 زر
وود

 دا
س:

عك
  

ي 
ريم

ه ک
هر

 ز
  

و  قدمت��ي هفت��اد س��اله دارد 
بزرگ تري��ن م��وزۀ باستان شناس��ي 
فرهنگ و تمدن ايران زمین است  که 
به عنوان موزۀ مادر شناخته شده است. 
از نظر تعداد، تن��وع و کیفیت آثار و  
اشیاء جزو چند موزۀ معروف دنیاست. 
اين موزه در ابتداي خیابان سي  تیر در 
میدان امام خمیني تهران واقع ش��ده. 
سردر موزه به شكل طاق کسري_کاخ 
مشهور شهر تیسفون، پايتخت دولت 

ساساني ساخته شده و آجرهاي نماي 
بیروني موزه به رنگ سرخ تیره است 
که از معماري دوره ساساني برگرفته 
ش��ده اس��ت. در تاالر موزه بیش از 
هزار ش��يء و ظروف س��فالي نفیس، 
مربوط ب��ه دوران هاي مختلف تاريخ 
از دوران پارينه س��نگي* تا پايان دورۀ 
ساساني به نمايش گذاشته شده است. 
در تاالر موزه ک��ه در طبقه اول واقع 
شده، اشیاء با توجه به  سه دورۀ پیش 

از تاريخ، دورۀ تاريخي)هخامنش��ي تا 
ساسانیان( و مجموعه برنزهاي لرستان 
به نماي��ش در آمده اند. بخش مهمي 
از موزه به دورۀ هخامنشیان و آثاري 
از تخت جمشید و کاخ آپادانا)شوش( 
اختصاص يافته است. اما با ديدن اين 
همه اشیاء و زيورآالت و تنديس هاي 
بزرگ تو مي تواني ساعت ها در خیال 
خود به دوران هاي گذشته سفر کني و 

از آن لذت ببري.

 با هم چند نمونه از آثار به نمايش گذاشته شده در موزه  را مي بینیم:

ساعت بازديد از اين موزه
 همه روزه به جزء دوشنبه ها 

از ساعت  9 صبح تا 18 است.

موزه

بررویبدنهاينگاوکتيبهایبا16خط
تصويریونوشتاریمربوطبهدورهايالمیاست
کهازحفاریهایشوشبدستآمدهاست.

سربازبيدست
تنديسيازجنسمفرغکهمربوطبهيكبزرگزادۀ
اشکانياستکهدرمنطقۀايذه)خوزستان(کشف

شده.دورۀاشکاني)250پيشازميالد(

دروروديموزۀايرانباستان
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پيهسوزازجنسمفرغبهشکلگوزنکهمربوطبهدورهسلوکيواز
منطقهکرمانشاهبدستآمده.

بطريشيشهاي
باقطعاتيکهبهآناضافه
شدهمربوطبهدورۀ

سلوکيانوازمنطقهشوش
کشفشده

ظرفسفاليمنقوشازمنطقه
اسماعيلآبادالبرزمربوطبههزارۀپنجم

پيشازميالد.

تختهسنگحجاريشدهمربوط
بهقرنپنجمقبلازميالدودورۀهخامنشي
استکهبزرگاندرباريونگهبانانرا
نشانميدهدکهدرمقابلداريوشاول

ايستادهاند.

موزه
به مكاني موزه گفته مي ش��ود 
که اشیاء و وس��ايل قديمي  در آن 
جم��ع آوري و نگهداري مي ش��ود، 
بع��د از آن عموم م��ردم مي توانند 
ب��راي آموزش و س��رگرمي از اين 
م��كان دي��دن کنن��د. موزه ها مثل 
کتاب خانه ها مخزني  از دانش بشري 
در زمینه هاي مختلف هستند. تفاوت 

اصلي موزه ها با کتاب خانه ها و ساير 
مراکز تحقیقات در نمايش گذاشتن 
و کارکرد خاصي است که صرفا به 

موزه اختصاص دارد.
موزه در زبان انگلیسي میوزيم و 
در زبان فرانسه موزه تلفظ مي شود.

به  ايران  در  موزه  تاريخ   
به  قاجار  ناصرالدين شاه  سفرهاي 
اروپا و ديدن موزه ها و تصمیم او به 

ايجاد جايي مشابه در ارگ سلطنتي 
تهران باز مي گردد.

موزهلوور پاريس، موزه آرميتاژ 
س��ن پترزبورگ و م��وزه بريتيش
لن��دن از معروف تري��ن موزه هاي 
دنیا هستند و در ايران هم مي توان  
ب��ه موزه هاي معروف چ��ون ايران 
باستان، کاخ موزه هاي گلستان، موزه 
فرش، موزه آبگینه  و ... اشاره کرد.

ستونسنگيبهارتفاع370
سانتيمترباقطرپايههاي76سانتيمتري
کهقسمتيازستونهايتختجمشيد
استبهشکلدوگاونرپشتبههمکه
درزيراينسرستونهانقشهايحلزوني
شکليديدهميشود.)دورۀهخامنشي(
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اُمیه* با چند ضربه شالق مرا در  کوچه پرت می کند. پدر و پسر 

سوار بر اسب مرا جلو می اندازند. می دوم و هر کجا که خسته می شوم 

شالق بر سر و گردنم می خورد. به بیابان می رسیم. ازاسب هايشان 

لباسم  می چكد. چند جای  و صورتم  از سر  می شوند. عرق  پیاده 

پاره شده است. مرا به تك درختی با طناب محكم می بندند. اُمیه 

غضب آلود چشم در چشمم می دوزد:

_ بالل! من تو را از همۀ بردگانم بیشتر دوست داشتم. اما، تو 

آبرويم را بردی ولی اگر از دين محمد برگردی تو را می بخشم. در 

م. دوباره به 
کنارم قدم می زند. منتظر جواب است. سكوت می کن

چشمانم ُزل می زند:

_ چه می گويی؟

_اهلل، اهلل!

مشت بر دهانم می کوبد. دهانم پر از خون می شود. پسرش 

شالق را هر چه محكم تر بر سینه و شكمم می کوبد.

_ ببین باز به تو می گويم. آيا هنوز هم می خواهی شكنجه شوی؟ 

عاقل باش و از گمراهی برگرد. اگر از دين محمد برگردی ...

_ اهلل، اهلل

پا بر زمین می کوبد و فرياد می زند:

ن را از درخت باز کن:
_ اي

خنجری طناب ها را می ُبرد، توان روی پا ايستادن را ندارم. دراز 

به دراز بر زمین می اُفتم. پسر اُمیه هیكل ناتوانم را بر زمین می کشد. 

درس��ت زير آفتاب بر شن های داغ مرا می خواباند. دست و پايم را 

می بندد. سنگی بزرگ بر سینه ام می گذارد.

س��نگینی سنگ بر س��ینه ام فش��ار می آورد. به ُکندی نفس 

می کش��م. قفسۀ س��ینه ام می خواهد از 

هم جدا ش��ود. نفس��م ديگر در نمی آيد. 

د. ن��اگاه تمام تنم 
نمی دان��م چقدر می گذر

خیس آب می شود، چشم باز می کنم. اکنون 

را در کنارم می بینم. آنها سنگ 
دو غالم امیه 

را از رويم بر می دارند. غالمی جرعه ای آب در 

دهانم می ريزد. اُمیه عرق ريزان کنارم روی پايش 

می نشیند.

_ چه می گويی بالل، آيا شكنجه کافی نیست؟

دو  او  دستور  به  می خیزد  بر  می کنم.  سكوت  باز 

غالمش مرا به همان تك درخت می بندند. ارباب فرياد 

می زند:

_ شما دو نفر پیشش بمانید. هر وقت سر عقل آمد خبرم کنید.

پدر و پسر سوار بر اسب هايشان دور می شوند.

               
            

   

ور از راه می رسد. آفتاب از يال 
صبح، مثل همیشه ساکت و صب

کوه به سوی آسمان می َخَزد. امیه سوار بر اسب می آيد. طنابم را 

باز می کند.

ت. يا از دين محمد بر 
_ امروز ديگر آخرين روز عمر توس

می گردی يا اين قدر شكنجه ات می دهم تا بمیری.

آن وقت طناب را برگردنم می اندازد. دست و پايم را می بندد. 

طناب را می کشد. البه الی شن ها و خارها به جلو می خزم. هر 

چه می خواهم ناله نكنم نمی شود. خارها سوزن هايی هستند که بر 

تنم فرو می روند. حس می کنم روح از بدنم می خواهد خارج شود. 

حـبشي
بــالل

محمود پوروهاب 

تصويرگر: حسین آسیوند 

حظه
ل

روزه
هايفي

اي
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می کش��م. قفسۀ س��ینه ام می خواهد از 

هم جدا ش��ود. نفس��م ديگر در نمی آيد. 

د. ن��اگاه تمام تنم 
نمی دان��م چقدر می گذر

خیس آب می شود، چشم باز می کنم. اکنون 

را در کنارم می بینم. آنها سنگ 
دو غالم امیه 

را از رويم بر می دارند. غالمی جرعه ای آب در 

دهانم می ريزد. اُمیه عرق ريزان کنارم روی پايش 

می نشیند.

_ چه می گويی بالل، آيا شكنجه کافی نیست؟

دو  او  دستور  به  می خیزد  بر  می کنم.  سكوت  باز 

غالمش مرا به همان تك درخت می بندند. ارباب فرياد 

می زند:

_ شما دو نفر پیشش بمانید. هر وقت سر عقل آمد خبرم کنید.

پدر و پسر سوار بر اسب هايشان دور می شوند.

               
            

   

ور از راه می رسد. آفتاب از يال 
صبح، مثل همیشه ساکت و صب

کوه به سوی آسمان می َخَزد. امیه سوار بر اسب می آيد. طنابم را 

باز می کند.

ت. يا از دين محمد بر 
_ امروز ديگر آخرين روز عمر توس

می گردی يا اين قدر شكنجه ات می دهم تا بمیری.

آن وقت طناب را برگردنم می اندازد. دست و پايم را می بندد. 

طناب را می کشد. البه الی شن ها و خارها به جلو می خزم. هر 

چه می خواهم ناله نكنم نمی شود. خارها سوزن هايی هستند که بر 

تنم فرو می روند. حس می کنم روح از بدنم می خواهد خارج شود. 

صورتم پاشیده می شود. خودم را بر همان درخت بسته می بینم. نمی دانم چه زمانی گذشته است که ناگهان َمشگی آب بر سر و می گیرد. از تشنگی، از سوز آفتاب و از درد زخم ها بی حال می شوم. دوباره مرا به درخت می بندد. آفتاب شعلۀ داغش را بر تن زخمی ام لَه لَه می زنم. وقتی از آزارش خسته می شود با کمك دو غالمش فرياد می زنم،آه می کشم. تشنه ام، به اندازۀ يك بیابان از تشنگی 
چشم هايم را کمی باز می کنم صدايی به گوشم می رسد.

_ صد درهم!
_ دويست درهم.

گويا دارند مرا معامله می کنند. چشم هايم را باز تر می کنم. _ باشد دويست درهم
فرستادۀ محمد )ص( است. پول داده می شود. اُمیه قاه قاه 

سرت کاله رفت. اگر صد درهم هم می دادی راضی می خندد.
می شدم. اين سیاه ديگر به چه دردم می خورد.

                              
ام��روز س��ومین روز آزادی و بهتري��ن 
روز عمر من اس��ت. از خوش��حالی س��ر از پا 
نمی شناسم. مسلمانی زير بازويم را گرفته است. 

به سختی گام بر می دارم. سرانجام وارد خانۀ 
پیامبر)ص( می شوم. قلبم از شوق ديدار او 
تندوتند می زند. توی اتاق، پیامبر)ص(، 
عل��ی)ع( و در کنارش عمار، که تازه 
آزاد شده است، بر حصیر کهنه ای 
نشس��ته اند. روبه روی پیامبر)ص( 
می نش��ینم. عمار با ديدنم لبخند 
می زند. پیامب��ر با مهربانی نگاهم 
می کند. چش��م هايش پر از اشك 

می ش��ود. عل��ی)ع( نوجوانی 
س��اله  دوازده  ي��ازده_ 

است. دست های پیامبر را می گیرد و می پرسد:
_ ای رسول خدا چرا گريه می کنی؟

پیامبر می گويد:
به سوی من می آيد. مرا گرم در _ علی جان، او يك انسان بهشتی است. بلند می شود.  پیامبر  چشمان عمار حلقه می زند و نگاه مهربان علی)ع( با لبخندی صمیمانه مثل کودکی که سر به شانۀ مهربان پدر گذاشته است. اشك در آغوش می گیرد. اشك هايش بر گونه ام می چكد. من هم می گريم. ناگاه 

به من خوش آمد می گويد.

ابديت، نوشته جعفر سبحانی 2. بالل حبشی، نوشته محمد محمدی اشتهاردی1. تاريخ پیامبر اسالم)ص(، نوشته دکتر محمد آيتیمنابع 3. فروغ 
اُمیه بن خلف: يكي از سران سرمايه دار قريش و پي نوشت    

دشمن سرسخت پیامبر اسالم.

حـبشي
بــالل
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 سیدامیر سادات موسوی 
تصويرگر: الهام محبوب 

         وقــتـي كـــه 
آب سرباال رفت...
»چگونه آب را باال بِكشیم«؟اين سؤالی بود که اهالی تمدن های قديمی در 
مصر و بین النهرين، هر روز از خودشان می پرسیدند. آنها برای زندگی به آب 
احتیاج داشتند، و بايد آب را از درون چاه ها باال می کشیدند. گاهی اوقات هم 
آب مورد نیاز آنها از طريق رودخانه هايی تأمین می شد که در ارتفاع پايین تری 

نسبت به مناطق مسكونی قرار داشتند.
شايد با خودتان بگويید اينكه کاری ندارد. يك نفر را می فرستیم سر رودخانه 
تا با سطل آب بیاورد. يا اينكه سطلی را داخل چاه می اندازيم و با طناب آب را 
باال می کشیم! بله. اين يك راه حل است، اما وقتی نیاز به سرعت باالتری داشته 
باشیم، ديگر اين کارها جواب گو نیست. اينجاست که آدم ها به دنبال روش های 

خالقانه ای رفتند که با صرف انرژی کم تری بتوانند نیازشان را بر طرف کنند.

شادوف
يكی از ابزاره��ای پرمصرف در 
میان مصريان باستان، »شادوف« بود. 
همان طور که می بینید ش��ادوف در 
واقع يك اهرم اس��ت که به يك سر 
آن وزنۀ سنگینی متصل شده است. 
وقت��ی س��طل را وارد آب کردي��م، 
نیروی وزنه کمك می کند تا سطِل پر 

از آب، به راحتي باال بیايد.

جَزَری
دانشمندان دورۀ اسالمی تالش کردند که با اختراع بعضی ابزارهای جديد، 
به نیازهای روزگارشان پاسخ بگويند. يكی از اين مخترعان بزرگ، »َجَزری« نام 
دارد. جزری کتاب معروفی در زمینۀ ماشین ها و وسايل مكانیكی نوشت و در 
آن پنجاه دستگاه دست ساز خودش را توضیح داد. او در بخشی از کتابش به 
روش هايی برای رساندن آب به ارتفاع باالتر هم اشاره کرده و چند دستگاه را 

برای اين کار معرفی کرده است.

وران
نوآ
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 اين دو چرخ دندۀ عمود بر هم، به 
صورتی قرار گرفته اند که چرخش میلۀ عمودی، 

تبديل به چرخش میلۀ افقی شود. 1

2 3

4

 نیروی اين دستگاه به وسیلۀ حرکت 
يك حیوان چهارپا تأمین می شود. با حرکت 

حیوان، اولین چرخ دنده شروع به چرخش می کند.

به اين چرخ دنده، »چرخ دندۀ ناقص« 
می گويند. همان طور که در شكل می بینید، 

دندانه های اين چرخ دنده به صورتی است که فقط 
در بخش محدودی از چرخش خود، با چرخ دندۀ 

بعدی درگیر می شود.

اين چرخ دنده وظیفه دارد که میلۀ 
متصل به سطل آب را باال بیاورد. پس از باال 
آمدِن سطل آب، و تخلیه شدن آب آن در 

ارتفاع باالتر، اين چرخ دنده رها می شود و سطل 
دوباره در آب می افتد.

روش تخليه آب

وقتی آب به ارتفاع باال رسید، سطِل پر 
آب، به اين قطعه برخورد می کند. سطل کج 

می شود و آب آن تخلیه می شود.

يكی از دستگاه های طراحی شده توسط جزری
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          قـشم
  مرواريد درياي پارس

زهره کريمي 

در قلب جزيره دره اي زيبا و بي نظیر وجود دارد که شامل مجموعه 

کو ه هايي کم ارتفاع و تپه هايي است که در اثر فرسايش سنگ ها و 

ماسه ها  به اشكال زيبا و متنوعي تبديل شده اند. ساکنین جزيره 

بر اين باورند ستاره اي از آسمان سقوط کرده و چنین پديده هاي 

زيبايي به وجود آورده است.

آب هاي شور را دارند. البته حرا نام محلۀ زيست اين گیاهان است.حرا نوعي گیاه از تیره شاه پسند و از نوع گیاهان مانگوراست که توان رشد در طبیعي آب هستند و محلي امن براي  پرندگان مناطق گرمسیري.شیرين آب دريا را جذب و نمك را دفع مي کنند که در واقع يك تصفیه کنندۀ مي رسد هنگام باال آمدن آب دريا)مد( درختان به زير آب مي روند و بخش  جنگلي با وسعت حدود 2000 هكتار  که ارتفاع درختان آن به سه تا شش متر 

قلعه اي است که با سنگ هاي مرجاني و مالت گچ و ساروج به 

شیوه قلعه هاي دوران ساسانیان ساخته شده، درون قلعه اتاق ها، 

انبارها و چاه هايي وجود داشته که هنوز آثاري از آن باقي مانده  
است.

جاذبه هاي 
تاريخي 

و طبيعي قشم

ران
اي
ما

 قلعة پرتغاليجنگل حرا

در دل آب هاي نیلگون خلیج همیشه فارس، جزيره اي  به شكل دلفین سر از 
آب بیرون آورده است که مساحتي در حدود 1419 کیلومتر مربع دارد و 
نه تنها بزرگ ترين جزيرۀ ايران و خلیج فارس است بلكه از 23 کشور جهان 
هم وسیع تر است. تنگۀ مهم هرمز در شرق آن واقع شده و جزو استان 
هرمزگان است.  قشم در فرهنگ دهخدا به معناي آبراهه آمده است. کاوان
يا بنيکاوان والفت از نام هاي ديگر آن درگذشته بوده است، اما از زمان 
صفويه به بعد به آن قشم و به زبان محلي به آن کشم مي گويند. از هزاران 
سال قبل جزو ايران بوده و از پايگاه هاي مهم دريايي، نظامي و بازرگاني ايرانیان 

باستان بوده است. 
آب  و  هوايش گرم و مرطوب است. مردمانش به زبان پارسي صحبت مي کنند 
و شغل بیشتر مردم جزيره ماهي گیري و لنج سازي است. از آيین هاي سنتي و 
زيباي اين ديار نوروز صیاد است؛ يعني روز اول مرداد هر سال همۀ ماهي ها 
آزادند و صیدي در اين روز صورت نمي گیرد. از صنايع دستي متداول که 
حاصل دستان هنرمند دختران و زنان  است مي توان به بافت نوارهاي تزئیني 
لباس)شك بافي(، سوزن دوزي، حصیر و سبد بافي و تولید انواع زيورآالت از 

بقاياي آبزيان اشاره کرد. 



در نزديكي سواحل شرقي قشم 

و ب��ه فاصل��ه يك کیلومتري از 

ساحل، جزيرۀ کوچكي قرار دارد 

که در هنگام مد آب دريا بايد با 

قايق به آنج��ا رفت و در هنگام 

جذر مي شود با پاي برهنه روي 

ماسه هاي مرطوب قدم زد و به 

آنجا رس��ید و از بلندترين نقطۀ   

آن به تنگه هرمز نگاه کرد. 

جزيره ناز

بزرگ ترين غار نمكي  جهان است. سقف غار با قنديل هاي نمك در اشكال 

مختلف پوشیده شده است. تنفس کردن در اين غار براي بیماران آسمي 

خاصیت درماني دارد.

نهنگ )گوژپشت 15 متري(  به عالوه جانوران خشكي زي و آبزي که به صورت بزرگ ترين پرنده دنیا)پلیكان خاکستري( کوچك ترين پرنده دنیا، بزرگترين جانوري از پرندگان، پستانداران، خزندگان ... در آن نگهداري مي شود؛ مانند از کامل ترين موزه هاي حیات وحش ايران و خاورمیانه است که 3000 نمونۀ 
تاکسیدرمي شده به نمايش گذاشته شده اند. 

     عكس: حمیدرضا گردان

در قلب جزيره دره اي زيبا و بي نظیر وجود دارد که شامل مجموعه 

کو ه هايي کم ارتفاع و تپه هايي است که در اثر فرسايش سنگ ها و 

ماسه ها  به اشكال زيبا و متنوعي تبديل شده اند. ساکنین جزيره 

بر اين باورند ستاره اي از آسمان سقوط کرده و چنین پديده هاي 

زيبايي به وجود آورده است.

قلعه اي است که با سنگ هاي مرجاني و مالت گچ و ساروج به 

شیوه قلعه هاي دوران ساسانیان ساخته شده، درون قلعه اتاق ها، 

انبارها و چاه هايي وجود داشته که هنوز آثاري از آن باقي مانده  
است.

از ديگرمناطق ديدني جزيره 
مي توان به غار خربس، 
پارك کروکوديل ها، ساحل 
تخم گذاري الك پشت هاي 
پوزه عقابي و انجیر معابد 
اشاره کرد.

غار نمكدان

موزه ژئوپارك درة ستاره ها
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1 2 3 4 5 6

 حمیدرضا زيارتي

7 کیسۀ هم اندازه داريم. در هر يك تعدادی 
مه��ره وجود دارد. تع��داد مهره های داخل 
هیچ دو کیس��ه ای برابر نیست. اگر تعداد 
مهره های داخل هر کیسه عددی فرد باشد، 

حداقل تعداد کل مهره ها چندتاست ؟

کوروش به داريوش گفت: می خواهم از تو سؤالی بپرسم که پاسخ آن »بله« يا 
»نه« است. با اين حال تو نمی توانی به اين سؤال پاسخ درست بدهی، هرچند 
پاسخ درست را بدانی و هر آدم باهوش ديگری نیز می داند که تو نمی توانی به 
اين سؤال پاسخ درست بدهی. داريوش کمی فكر کرد و گفت: »درست می گويی 

ولی فهمیدم چه سؤالی می خواهی بپرسی.«
آيا شما می توانید بگويید سؤال کوروش چه بوده است؟

برای رفتن به ناحیه داخلی استخر فقط 
می توانیم از دو تكه چوب هم اندازه استفاده 
کنیم. حداقل طول چوب ها چند متر بايد 

باشد؟
 8.5 )4      8 )3     7.5 )2      4.5)1

در وسط يك درياچه جزيرۀ کوچكی قرار دارد و يك 
درخت بزرگ در آن جزيره قرار دارد. درياچه پر 
از تمساح های خطرناك است. اگر فقط يك درخت 
کنار درياچه باشد به کمك طناب های بسیار بلند 

چگونه می توان به جزيره رفت ؟
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  .كنيد

  

   

 

1. در هر يك از جمع های زير فقط چراغ های پايین اعداد روشن 
شده اند. همۀ اعداد را مشخص کنید.
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هر جدول کاکورو چند سطر و ستون دارد و می تواند ابعاد مختلفی داشته باشد. در سمت 
چپ هر سطر يا باالی هر ستون يك عدد نوشته شده که مجموع اعداد آن سطر يا ستون 
را نشان می دهد. برای حل جدول بايد از بین اعداد 1 تا 9، اعداد مناسب را برای هر 
سطر يا ستون طوری انتخاب کنید که مجموع اعداد هر سطر يا ستون با عدد نشان داده 
شده در ابتدای آن يكسان باشد. دقت کنید که اعداد نوشته در هر سطر يا ستون نبايد 

تكراری باشند.

کاکورو  يك بازی منطقی عددی ژاپنی است که در سال های اخیر با استقبال روبه رو 
شده  است. کاکورو را به شكل کنونی و به طور فراگیر سال 2005 توسط روزنامه انگلیسی 
گاردين منتشر کرد. اين بازی بسیار شبیه سودوکو  است، با اين تفاوت که شكل جدول آن 
می تواند به هر صورت تغییر کند و همچنین از جمع اعداد نیز در آن استفاده شده است.

نحوهحلجدول

توضيحکاکورو

 عمران درويش

همان طور که در شكل می بینید با تعدادی 
چوب کبريت يك مسیر مارپیچ ساخته ايم 
که در جهت ساعتگرد به دور خود می پیچد. 
اينكه جهت مار پیچ را از ساعتگرد  برای 
حرکت  جهت  )خالف  پادساعتگرد  به 
عقربه های ساعت( تغییر دهیم، حداقل جای 

چند چوب کبريت را بايد عوض کنیم؟

سه نفر می خواهند سه کیك را به طور 
مساوی بین خود تقسیم کنند. شكل زير 
قطر کیك ها را نشان می دهد. کدام تكه 

تمام سهم يكی از آنها می تواند باشد؟

3

4

5

6

7

 

  به نام خدا

  ١کاکورو 

  

  ۴۵ ٢       ٢٨۶ ۴۵     

      ٣  
٩       ٨ ٣  

١٢   

۶         ١٠  
٢١       ١٠  

    ۴        ١۶  
١۶     ١١  

    ٩  
٨           ۶    

      ۶  
١٧         ٨  

١١   

١       ١١۶  
١ ٨۴       ١۴  

    ٩  
١۴       ١۴  

۴     ٩ 

      ٢۴          ١۶    

      ١۴          ١٠    
  

  

  ۴۵ ٢       ٢٨۶ ۴۵     

  ٣  ٢  ١  
٨ ٣   ۴  ۵  ٩  

١٢   

۶ ٢  ۴  ١٠  ٣  ١  
٩  ٧ ١٠  ۵  ٢١  

٣  ١  ۴  ٢  ۵  ١  ٩۶  
١۶ ۴  ١١  ٧  

۵  ۴  ٩  
٣  ٢  ١     ٨  ۶    

  ۵  ١  ۶  
١٧  ٨  ٩     ٨  

١١   

١١ ۶  ١  ٣  ٧۶  
١ ٨۴ ۵  ١  ٨  ١۴  

٩  ٧  ٢  
١۴ ۵  ١  ٨  ١۴  

۴ ۶  ٩  ٣ 

٢  ٩  ٨  ٧۴  ٧  ۶  ١  ٢  ١۶    

  ٩  ۵  ١۴      ١٠  ٧  ٣    
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 مهدي زارعي

هر چهار سال يك بار و در فاصله زمانی بین دو دوره از بازی های المپیك، رقابت هايی در قارۀ 
آسیا برگزار می شود که حتماً در روزهای گذشته دربارۀ اين رقابت ها شنیده ايد. بله، »بازی های 
آسیايی«، مسابقاتی که دقیقاً به سبك بازی های المپیك و در رشته های مختلف ورزشی انجام 
می شود اما فقط کشورهايی حق دارند در اين بازی ها شرکت کنند که در قارۀ آسیا حضور دارند.

فكر مي کنید چرا به اين رقابت ها  چرابازیها؟!
بازی های آسیايی می گويند و عبارت » مسابقات 

آسیايی« را به کار نمي برند؟ پاسخ ساده است! زيرا 
هدف از برگزاری اين مسابقات و جمع شدن ورزشكاران 

سراسر قارۀ آسیا در محل برگزاری بازی ها، دوستی بیشتر 
بین اين ورزشكاران و مردم کشورهای مختلف آسیايی 

است. عبارت بازی ها نشان دهندۀ اين است که دوستی 
بین تیم ها و ورزشكاران، اهمیت بیشتری نسبت به 

نتیجه رقابت های ورزشی دارد.

اهميتکم
ورزشهایتيمی

به نظر شما مهم ترين رقابت در اين بازی ها کدام رشتۀ ورزشی 

است؟ شايد به فوتبال يا والیبال فكر کنید. اما نه! هرگاه  ورزشكار يا 

تیمی در بازی ها قهرمان شود، تنها يك مدال طال به مدال های کشور خود 

اضافه می کند. به اين ترتیب اگر فوتبال يك کشور قهرمان شود، با وجود آن 

که به تمام 23 بازيكن تیم مدال طال داده می شود، اما در جدول بازی ها فقط 

يك طال محسوب می شود. با اين وصف به صرفه است که ورزشكاران در 

رشته های مادر بدرخشند؛ زيرا هر ورزشكار دوومیدانی، شنا و ژيمناستیك 

می تواند به تنهايی در چند رقابت شرکت کند. رشته هايی چون قايقرانی، 

تیراندازی و دوچرخه سواری نیز همین شرايط را دارند. براي مثال 

در دورۀ پیش»الهه احمدی« در تیراندازی دو مدال نقره و يك 

برنز برای کشورمان به ارمغان آورد.

بازی ها طی دو هفته برگزار می شود. روز اول، زمانبرگزاریبازیها
»مراسم افتتاحیه« برگزار شده، مشعل بازی ها روشن 

می شود. در روز پايانی نیز »مراسم اختتامیه« انجام شده، 
مشعل بازی ها خاموش و پرچم بازی ها به شهردار میزبان 
آينده تحويل داده می شود. البته با توجه به اينكه برگزاری 
مراحل مختلف رقابت هايی چون فوتبال، زمان زيادی 

رسمی افتتاحیه برگزار می شود.الزم دارد، اولین بازی های تیم ها قبل از مراسم 

شهرميزبانبازیها
مي دانید که بازی های سال 2014 در »اينچئون« 

کره جنوبی برگزار شد. چهار سال پیش هم بازی ها در 
»گوانگجو« چین برگزار شد. اين قانون بازی های المپیك و 

آسیايی است که رقابت ها تنها در يك شهر کشور میزبان برگزار 
می شود؛ زيرا هدف بازی ها اين است که ورزشكاران کشورهای 

مختلف يكديگر را از نزديك ببینند و از شرايط ورزش در 
کشورهای مختلف آگاه شوند. به همین دلیل در هر دوره، هر 
کشور می تواند فقط نام يك شهر خود را برای میزبانی بازی ها 

به مسئوالن بازی های آسیايی اعالم کند تا سرانجام 
در بین شهرهای کانديدا، يك شهر با رأی گیری 

اعضاء، انتخاب شود.

شي
ورز

المپيك آسيايی 
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از اولین دورۀ بازی های آسیايی تا سال 1974 ورزشيآسياقدرتمندهاي
ورزشكاران ژاپنی همواره بیشترين مدال های طال را از 

آن خود کرده، قهرمان بازی ها می شدند. اما از سال 1974 
ورزشكاران چین نیز در بازی ها شرکت کردند. چینی ها در 
اولین حضور خود سوم شدند. چهار سال بعد دوم شدند 
و در سال 1982 ژاپن را جا گذاشته و قهرمان شدند. 
قهرمانی چینی ها تا به امروز ادامه داشته است. در 
و ژاپن در جای سوم قرار دارد.حال حاضر کرۀ جنوبی دومین قدرت آسیاست 

شهر تهران در سال 1353)1974( میزبان هفتمین ازغربآسياتهران،اولينميزبان
دورۀ بازی ها شد. تا قبل از تهران، به ترتیب شهرهای 

دهلی نو)هندوستان(، مانیل)فیلیپین(، توکیو) ژاپن(، جاکارتا)اندونزی( 

و  بانكوك)تايلند( میزبان بازی ها شده بودند که بانكوك دو بار پیاپی 

میزبان بازی ها شده بود. پس از تهران هم شهرهای بانكوك، دهلی 

نو، سئول)کره جنوبی(، پكن) چین(، هیروشیما) ژاپن(، بانكوك و 
بوسان)کره جنوبی( بازی ها را برگزار کردند تا اينكه در سال 

1385)2006( دوحه)پايتخت قطر( دومین شهر از 
دست آورد.غرب آسیا بود که افتخار میزبانی بازی ها را به 

بهترينعناوين
ورزشکارانايران

ورزشكاران کشورمان در اولین دورۀ بازی های 

آسیايی)1329/ 1951( در جدول مدال ها، به عنوان سوم آسیا 

دست يافته بودند. اين عنوان با هشت طال در وزنه برداری و يك 

طال در دو و میدانی به دست آمده بود و تا قبل از بازی های آسیايی 

تهران، بهترين نتیجه ايران محسوب می شد. اما در تهران ورزشكاران 

کشورمان صاحب 36 مدال طال شدند و به مقام دوم آسیا دست 

يافتند. چهار سال قبل و در بازی های آسیايی گوانگجو نیز، 

نمايندگان ايران موفق به کسب 20 مدال طال شده و به رتبه 

چهارم آسیا دست يافتند. کسب اين تعداد مدال در 

سی سال اخیر بی سابقه بود.

اهميتجنسمدال
در بازی های آسیايی،  تعداد مدال های 

کسب شده هیچ اهمیتی ندارد و آنچه در 

جدول مدال ها مهم است، جنس مدال است؛ مثاًل 

کشوری که يك مدال طال به دست آورد، باالتر 

از کشوری می ايستد که بیست مدال نقره به 

دست آورده، اما صاحب طال نشده است!

1393مهر
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تسبيح هسته اي
کنید.  نگاه  دورو برتان  به  کمي 
چیزهاي به ظاهر بی استفاده اي را 
مي بینید که اگر به آنها بنگريد، با 
اندکي خالقیت مي توانند دوباره 
به کار آيند؛ براي مثال هستۀ 
هسته های  با  کنید  فكر  خرما! 
می توان  چیزهايی  چه  خرما 

درست کرد؟
م��ا روش��ي پی��دا کردي��م که 
هسته های خرما بتوانند زينتی و 

کاربردی شوند.
آن قدر ساده است که هر کدام 
از شما می توانید آن را به راحتی 

انجام دهید.

وسايلالزم:
هسته های خرما )شسته شده و تمیز(

سمباده زبر و نرم
متۀ ريز

نخ ابريشمی يا بند چرمی
مهره های رنگی يا دانه های تسبیح

روشکار: 

ابتدا روي هسته های خرما را يكی يكی سمبادۀ زبر  بكشید تا سطح شان صاف شود.
سپس آنها را روی سمباده نرم بكشید تا لطیف و نرم شوند.

وسط هسته ها را با متۀ بسیار ريز سوراخ کنید.
می توانید هسته ها را با اسپری رنگ کنید.

هنگامی که می خواهید نخ را ازسوراخ هسته ها رد کنید، از هسته های ديگر، مهره های رنگی 
يا دانه های تسبیح برای تزيین بین هسته های خرما استفاده کنید.

گردن بند، دست بند و تسبیح چیزهايي هستند که با هستۀ خرما می توان درست کرد.
شما چه ايده های جديدی داريد؟

از امروز به اطرافتان جور ديگر نگاه کنید و از هر چیزی که می بینید برای ساختن آثارتان 
استفاده کنید.

 نوشته سپیده فتحی 
فاطمه اسماعیلي روشن 
عكس: علي خوش جام 

پاسخ : 13
داخل کیسۀ اول يك مهره قرار 
می دهیم سپس کیسۀ اول را 
همراه با 2 مهره داخل کیسۀ 
دوم می گذاريم و بعد کیسۀ 
دوم را همراه با 2 مهره داخل 

کیسۀ سوم می گذاريم و ...

پاسخ: طناب ها را به هم گره می زنیم 
. سپس يك س��ر طناب را به باالی 
درخت کنار س��احل می بنديم و سر 
ديگر طناب را برداش��ته و يك دور 
کام��ل دور درياچه می زنیم و دوباره 
طناب را به همان درخت می بنديم .

ح��اال به کم��ك طناب که ب��ه دور 
درخت وس��ط جزيره پیچیده ش��ده 

است می توانیم به جزيره برويم !!!!!!!
پاسخ : آيا می توانی بگويی نه ؟

ستيكار
د

1
2

3

4

پاسخ 
سرگرمی
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كيف های فومی
وسايلالزم:

فوم
نخ کاموايی

سوزن ضخیم
قیچی

چسب مايع
خط کش و خودکار

روشکار: 

ابتدا با کمك خط کش و خودکار طرح اولیۀ کیف را خیلی کم رنگ روی فوم بكشید.
با قیچی آن را برش بزنید.

دور تا دور آن را مطابق شكل بدوزيد.
از بافت حصیری و دکمه و ... برای تزيین روی کیف استفاده کنید

به مراحل تصويری کار توجه کنید.
از آثارتان عكس بگیريد و برای ما بفرستید.

8

7/5

 

به نام خدا   

کاکورو  ١  

  

  ۴۵  ٢٨        ٢۶  ۴۵      

      ٣  
٩       ٨ ٣  

١٢    

۶         ١٠   
١٠        ٢١   

    ۴        ١۶   
١۶      ١١   

    ٩  
٨           ۶    

      ۶  
١٧         ٨   

١١    

١١        ١۶   
١ ٨۴        ١۴   

    ٩  
١۴        ١۴   

۴     ٩ 

      ٢۴           ١۶     

      ١۴           ١٠     
  

  

  ۴۵  ٢٨        ٢۶  ۴۵      

  ٣  ٢  ١  
٨ ٣   ۴  ۵  ٩  

١٢    

۶ ٢  ۴  ١٠  ٣  ١   
١٠  ٩  ٧  ۵  ٢١   

٣  ١  ۴  ٢  ۵  ١  ٩۶   
١۶  ۴  ١١  ٧   

۵  ۴  ٩  
٣  ٢  ١     ٨  ۶    

  ۵  ١  ۶  
١٧  ٨  ٩     ٨   

١١    

١١  ۶  ١  ٣  ٧۶   
١ ٨۴  ۵  ١  ٨  ١۴   

٩  ٧  ٢  
١۴  ۵  ١  ٨  ١۴   

۴ ۶  ٩  ٣ 

٢  ٩  ٨  ٧۴   ٧  ۶  ١  ٢  ١۶     

  ٩  ۵  ١۴       ١٠  ٧  ٣     
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طــرزتــهــيّــه سوپ

 قارچ ها را مي شويیم و به صورت ورقه ای خرد مي کنیم.
 کره را در قابلمه ريخته و آرد را با آن کمي تفت مي دهیم 

و خوب هم مي زنیم تا آرد گلوله نشود. 
 عصارۀ مرغ را در دو لیوان آب حل می کنیم و  کم کم به 
آرد اضافه می کنیم و مرتّب هم مي زنیم تا آرد خوب حل شود. 

 صبر مي کنیم تا ده دقیقه بجوشد. 
 سپس قارچ خرد شده را اضافه مي کنیم. سوپ را  بايد 

مرتب هم بزنیم تا آرد آن گلوله نشود. 
 وقتي قارچ پخت و سوپ غلیظ شد، نمك، فلفل و آبلیمو 

را اضافه مي کنیم. 
 حاال سوپ را در ظرف مي کشیم و با جعفری خرد شده 

تزئین مي کنیم.

ميزان مقدار مواد الزم

گرم 250 قارچ 

قاشق غذاخوري 2 آرد

قاشق غذاخوري 2 جعفري خرد شده

قاشق غذاخوري 2 كره يا روغن

بسته 1 عصارة مرغ

به ميزان الزم نمك، فلفل و آبليمو

پزي
آش

 اعظم اسالمي 
عكس: اعظم الريجاني 
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