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  علی اصغر جعفريان

تغييركوچك، 

سرمايه بزرگ

 احتماالً سوار دوچرخه شــده ايد و در حین راندن آن، توجه کرده ايد که کوچك ترين تغییرجهِت 

فرمان باعث مي شود سمت حرکت تغییر کند؛ طوري که پس از چند متر، به طور کامل از مسیر دور 

و به راه ديگری مي رود. چرخشــي ناچیز در فرمان می تواند تغییر جهتي زياد به وجود آورد. همة ما 

در طول زندگی دنبال تغییر وضعیت حال و  هوايمان هستیم. شايد فكر کنیم برای تغییر بايد اتفاق های 

بزرگی بیفتند و ده ها عامل و وسیله و چه و چه رديف شوند تا در زندگی مان تغییر صورت بگیرد، اما 

اين فكر اشتباه است. ما برای ايجاد تغییر در هر شرايطي، مثل وضعیت درسی، احساس بهتر در زندگی، 

حال خوش پیدا کردن و شاد بودن، و لذت بردن بیشتر از زندگی، نیازمند تغییرهاي کوچك هستیم.

دوســت من، از همین امروز تصمیم بگیر، برای ايجاد تغییرهاي بزرگ در زندگی ات، هر روز يك 

انتخاب کوچك و خاص انجام دهي تا اندك اندك شاهد اتفاقات خیلی بزرگ و خیره کننده باشی! 

چند پیشنهاد من به تو:

 کار مفیدي را به آخر برسان . 

 به خودت بگو: من می توانم حال و احساس بهتری داشته باشم. من امروز حال خوبی خواهم داشت.

 به يك گلدان آب بده .

 به يك نفر از دوستانت کمك کوچكی برسان.

                         پیروز باشی!
                           

                           
                    



  علیرضا متولي                                           

محل قرار دادن 
كنسرو روحيه!

كولـه پشتي 
شگفت انگيز!
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فكر کن تو را با يك کوله پشتی سبك رها کرده باشند روی 
پلی که شناخت زيادی از آن نداری.

نمی دانی کجای اين پل سالم است؟ کجايش شكسته است؟ 
کجايش بايد پا بگذاری؟ و کجايش نبايد پا بگذاری؟ فرض 
چیزهايی  برمی داری،  که  گام  چند  هر  پل  اين  روی  کن 
را  کدامشان  و  برداری  را  کدامشان  نمی دانی  گذاشته اند. 

بر نداری!
کمی که جلوتر می روی، می بینی تنها نیستی. هزاران نفر 
ديگر مثل تو روی اين پل قدم می زنند و می خواهند تا ته 

آن بروند؛ همه هم مثل تو حیران و کمی گیج!
بروی.  را  مسیر  همة  نمی توانی  تنهايی  می کنی  احساس 
احتیاج به دوست يا دوستانی داری. اما نمی دانی با چه کسی 
دوست شوی و با چه کسی دوست نشوی. شايد هم دوستی 
از دوران کودکی خود را روی پل پیدا کنی، اما می دانم که 

عالقه داری با دوستان تازه ای آشنا بشوی.
از  يك طرف ممكن است ندای مادرت را بشنوی که هنوز 
به تو امر و نهی می کند. يا صدای پدرت را بشنوی که هنوز 
می گويد مراقب باش نیفتی. و اين نداها و صداها تو را آزار 

می دهند.
درس هايت سنگین تر شده و از طرف ديگر دوست داری 
با دوستانی که پیدا می کنی به تفريح بروی و با هم بايستید 

کنار پل و مناظر اطراف را نگاه کنید.
فوتبالی،  و  کنید  پیدا  پل  اين  روی  خلوتی  جای  گاهی  و 

والیبالی، بدمینتونی چیزی بازی کنید.
گاهی هم احتیاج به خلوت داری. می خواهی کناري بنشینی 
و به درد خودت برسی. ممكن است يكهو احساس کنی 
چیزی  می شوی  عالقه مند  گاهی  می شوی.  شاعر  داری 

بنويسی؛ خاطره ای، شعری، داستانی.
بله خیلی هیجان انگیز شده است. کم کم که جلوتر می روی، 
عاشق دوران نوجوانی ات می شوی. عاشق اين همه هیجان 
و افت وخیز و رفیق بازی و خلوت. می بینی همه چیز را 
با هم داری و فقط يك چیز کم داری و آن تجربه است.

دوست  کسی  با  مثاًل  می آوری.  دست  به  هم  را  تجربه 
می شوی و بعد کم کم می فهمی اين دوست جان جانی که 
تا چند روز پیش حاضر بودی برايش بمیری، همچین نان 

دندان گیری نیست. می ترسی تو را از راه به در ببرد. 
گاهی هم به خاطر اينكه خیلی از مهارت ها را بلد نیستی، 
ممكن است نتواني با دوستی که زياد خوب نیست قطع 
رابطه کنی؛ چون قطع رابطه کردن هم اصولی دارد و تو 

هنوز اين اصول را ياد نگرفته ای.
ياد  بايد  بگیری.  يادشان  بايد  که  چیزهاست  خیلی  بله، 

بگیری کجا بگويی باشه قبول! و کجا بگويی نه!
اگر نه گفتن را خوب ياد بگیری، مسیرت را هموارتر به 

پیش می روی.
من بعداً دربارۀ نه گفتن حسابی با تو حرف می زنم. اما تا 
اينجای کار بدان که نه گفتن يكی از شاه کلیدهای ادامة 

زندگی روی اين پل است.
مدتی بعد شايد احساس کنی ديگر توان کافی برای ادامه 
سفر  لذت  اينكه  برای  چه؟  برای  می دانی  نداری.  دادن 
اين  باالخره  تغذية خودت توجه کنی.  به  نگذاشته است 
يك سفر انرژی مصرف کن است و بدون تغذية خوب و 

سالم نمي تواني به راهت ادامه بدهی.
بهداشت  به  بايد  هست.  هم  بهداشت  نیست.  تغذيه  فقط 
خودت هم برسی. نوجوانی فقط لباس شیك پوشیدن نیست. 
بايد به موقع حمام بروی، به موقع ورزش کنی و به موقع 
موهای اضافی بدنت را کوتاه کنی. ) منظورم را که می فهمی؟(

بهداشت هم فقط بهداشت تن و بدنت نیست که! بايد به 
بهداشت روانت هم برسی. دربارۀ بهداشت روان هم به طور 
مفصل با هم حرف خواهیم زد. خالصه اش اين است که بايد 
روحیه ات را برای ادامة سفر حفظ کنی. روح و روان تو هم 
به تغذيه نیاز دارد. بايد ياد بگیری چطور غذای خوب به 

روحت بدهی. حاال بگذار اينجا کمی استراحت کنیم. 

تا شمارۀ بعدی مجله، می توانی با ما با نشانی  باال در تماس باشی و اگر پرسشی داری و يا مشکلی 
داری که نمی توانی از پََسش بر آيی، برای ما بنويسی. خوش بگذرد دوست من!

 پيام نگار مـــــا:

nojavan@roshdmag.ir
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 داخل که رفتیم، دهانمان از تعجب باز ماند؛ روی میز پر از 
پول بود. از بسته های تراول تا اسكناس های ريز و درشت 
و دست آخر هم يك مشت پول ُخرد. خانم منشی پشت 
میز نشسته بود. يك عروسك خرسی تو دستش بود و بلند 
بلند با تلفن حرف می زد. بیچاره حسینعلی با ديدن پول ها 
اولین  نزديك بود سنكوپ کند، طوری که همان جا روی 
صندلی ولو شد. من اما کمی جلوتر رفتم. اين همه پول، آن 
هم يك جا، حتی ديدنش هم آب از لب و لوچة آدم راه 
می انداخت. ساعت نزديك سه بعدازظهر بود. من همین 
طور محو تماشای پول ها بودم که خانم منشی گوشی تلفن 
را گذاشت. مقنعه را روي سرش جا به جا کرد و گفت: 

»اسمت...اسمت چی بود؟«
با انگشت اشارۀ دست راست، عرق روی پیشانی ام را گرفتم 
نوشته کوچك  و جواب دادم: »کوچیك...تو شناس نامه ام 

علی، اما  همه بهم می گويند کوچیك.«
حسینعلی که از رو صندلی اش نیم خیز شده بود، با قیافه ای 
هم  من  »اسم  که:  میز  طرف  افتاد  راه  خسته  و  هم  در 
از  ندارم،  مناس نامه هم  تازه شناس نامه  است.  حسینعلی 

اول گفته باشم.«
يكی  »شما  که:  شد  باز  منشی  خانم  نیش  حرف،  اين  با 
شناس نامه نمی خوای پسر جان. چون تو آِش تُُرش هم که 

باشی، معلومی.«
کلة  به  باشد، دستی  بر خورده  بهش  که  انگار  حسینعلی 
کچلش کشید و گفت: »پسرجان کیه خانم، ناسالمتی ما دو 

تا مرد گنده ايم! مگه نه کوچیك؟«
همین طور که نگاهم به پول های روي میز بود، زير لبی 

حرفش را تأيید کردم که: »بله...بله...راست می گه خانم.«
خانم منشی همین طور که تو لیست کارگرها دنبال اسم 
ما دو تا می گشت، گفت: »حقوق که گرفته ايد، فقط مانده 
عیدی تان که آن هم می شود نفری ششصد و پنجاه هزار 

تومان.«
با اين حرف، حسینعلی جلو دويد و محكم روی میز زد که: 
»چطور شد؟چطور بقیه يك میلیون و سیصد گرفتن، به ما 

که رسید ششصد و پنجاه؟«

جواب  می شمرد  را  اسكناس ها  که  حالی  در  منشی  خانم 
داد: »عیدی يك میلیون و سیصدهزارتومان مال کارگرهايی  
است که يك سال کامل کار کرده ان... اما شما دو تا از اول 
مهر اومديد، برای همین  عیدی تان براساس همان شش ماه 

کارکردتان محاسبه می شود.«
نمی شد کاری کرد، به خصوص که فردا تعطیل بود و اگر 
می خواستیم ناز کنیم، امكان داشت همین ششصد تومان هم 
از کیسه مان برود. خانم منشی همین طور که اسكناس ها را 
می شمرد، رو به ما گفت: »چند دقیقه بمونید  باهاتون کار  
گرفتم. حتی  را  او، عیدی ام  تأيید حرف  دارم. من ضمن 
چند تا سكه هم خانم منشی به عنوان خرده مبلغ عیدی ام 
گذاشته بود که از تو بشقاب چینی روی میز برداشتم و گفتم 
خدا بده برکت. حاال حسینعلی هم پول را برداشت و با لب 
و لوچة آويزان برگشت طرف صندلی پهلوی من نشست، 
اما خوب بدجوری دمغ بود. به خصوص که مثل من ماه 
به ماه توي خانه همة حقوقش را ازش می گرفتند و تنها 
چیزی که برای خودش می ماند، همین عیدی بود. بیچاره 
اين پول ها که نمی شد  با  می خواست برود مو بكارد حاال 
موی درست و حسابی  کاشت. اما خب يكی از همكارهای 
سابقمان به اسم يداهلل، يك کلینیك ترمیم مو سراغ داشت 
و می گفت با يك میلیون و پانصد ششصد هزارتومان هم 
می شود يك جورهايی سر و کلة حسینعلی را روبراه کرد. 
بود،  بزرگ تر  ما  از  البته  بود.  طاس  هم  خودش  يداهلل 
سربازی رفته بود و تازگی ها  به سرش زده بود تا ريخت 
و قیافه اش از اين بدتر نشده، برود زن بگیرد. برای همین 
برای   مشاوره  جلسات  می رفت  می گرفت  مرخصی  دائم 
کاشت مو. حتی چند باری هم بهش مرخصی نداده بودند، 
اما او جیم شده بود و عاقبت هم به خاطر همین غیبت های 
غیر موجه بود که اخراجش کردند. يداهلل يك ماهی بی کار 
بود، اما زباِن چاخان داشت و  مدتی که گذشت، رفت تو 
پیتزافروشی. يك جای شیك و با کالس به اسم  فست فود 
و اغذية سیاوشان. يداهلل آن  اوايل خیلی قپی می آمد و حتی 
وانمود می کرد تو مغازه شريك است. البته يك بار هم من 
و حسینعلی رفتیم آنجا پیتزا خوری، يدی پشت دخل بود 

باربري نمونه
   نويسنده: هادي حکیمیان     تصويرگر: مسعود کشمیری
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و به محض ديدن ما خنديد که: »به به، پسرهای باربر، چه 
عجب از اين طرف ها؟«

 به غیر آن نیش و کنايه های همیشگی، يدی جلوی بقیة 
مشتری ها  ما را تحويل گرفت، طوری که من و حسینعلی 
کم کم داشت باورمان می شد که راست راستی يدی آنجا 
يه کاره ای هست، اما طولی نكشید که يك خانم میان سال 
آمد و با کلی اخم و تخم او را از جلوی کامپیوتر بلند کرد. 
بیچاره يدی اما چیزی نگفت. همین جوری که سرش را 
پايین انداخته بود، رفت طرف پله های زيرزمین. طوری که 
بوش می آمد، يدی حتی گارُسن هم نبود و مثل هر تازه وارد 
ديگری هنوز ظرف و لگن های چرب و چیلی را می شست 
توی آشپزخانه. حاال اين چیزها به ما ربطی نداشت، اما خب 
اينكه با اين مبلغ می شود مو کاشت يا نه، به ما، يعنی به 
حسینعلی، خیلی ربط داشت. برای همین دوباره رفتیم پا پی 
شديم و دست آخر هم يداهلل جلويمان در آمد که اصاًل من 
خودم تا چند روز ديگه دارم می رم مو بكارم. اگر هم باور 
نمی کنید، چهارشنبة هفتة ديگه  وعدۀ ما  همین موقع همین 
جا، که از قضا  سر قرار هم  رفتیم و يداهلل  نبود. يعنی بود، 
از خانم  اينكه  به محض  نبود. چون  پیتزافروشی  تو  منتها 
فروشنده سراغش را گرفتیم، با نگاهی عصبانی برگشت رو 
به ما که: »آهان يارو پسرۀ آب پاش را می گويید؟انداختنش 

بیرون کچل دروغگو را.«
بله يدی را انداخته بودند بیرون و حاال تو پارك آن طرف 
هر  که  بود  اين  کارش  يعنی  می کرد.  پاشی  آب  خیابان 
روز از صبح تا ظهر با يك آب پاش بزرگ پالستیكی به 
گل های زينتی دور پارك آب بدهد. يدی می گفت اين گل ها 
خیلی حساس اند، آن ها را از خارجه آورده اند و نمی شود با 
شلنگ بهشان آب داد. به نظر من و حسینعلی، يدی باز هم 
داشت چاخان می کرد. ولی خب هرچه بود، راجع به کاشت 
او را ديديم، سرش  بود. چون وقتی  نگفته  مو ديگر دروغ 
حسابی  مو داشت و اصاًل نمی شد گفت  همان کچل همیشگی  
است. يداهلل وقتی قیافة بهت زدۀ ما را ديد، خنديد و گفت: 
بَه، حاال کجاش را ديده ايد،کاشت موهای اصل کاری هنوز 

مونده. دکترم وقت داده برای دو ماه بعد عید.
حسینعلی که خیلی دلبند اين قضیة مو بود، جلو پريد که: 
»موی اصل کاری ديگه کدومه يدی، اين همه مو  رو سرته 

پسر.«
يداهلل همین جور که آب پاش پالستیكی اش را زير شیر پر 
برای کسانی  است،  موقتی  »اين موها  داد:  می کرد، جواب 
است که می خواهند جشنی يا مثاًل جايی بروند که با طرف 

خیلی رو درواسی دارند. البته  تا حمام نرفتی، سالم و دست 
نخورده سر جايشان هستند. در ضمن، ديگه نبینم به من 
با  که  چون  بگويید.  چیزها  جور  اين  از  و  يداهلل  و  يدی 
اجازه تان ديروز رفتم ثبت احوال و شناس نامة جديد گرفتم.
يداهلل همین جور که پُز موهايش را می داد، دست برد و  از 
جیب شلوار شناس نامة جديدش را کشید بیرون. بعد هم 
با حالت يك فاتح بزرگ آن  را باز کرد و گرفت جلوی 
چشم های َوق زدۀ ما؛ اين ديگه آخرش بود. يداهلل اسمش 
را گذاشته بود سیاوش. تازه عكس رو شناس نامه هم جديد 

بود و مو دار.
بیچاره حسینعلی با ديدن اين ها پاك هوايی شده بود. برای 
همین می خواست تا عید نشده او هم دستی به سر و کلة 
به  که  نیمه ای  نصفه  عیدی  اين  با  حاال  و  بكشد  کچلش 
ما داده بودند مگر می شد کاری کرد! توی همین فكرها 
بودم که تلفن زنگ خورد. خانم منشی با عجله گوشی را 

برداشت: 
» سالم. باربری نمونه، بفرمايید.«

خانم منشی سی ثانیه ای ساکت بود و فقط گوش می داد. 
بعد هم  انگار که مهم ترين آدم روي کرۀ زمین پشت خط 
باشد، گفت: »چشم قربان. الساعه اطاعت می شود. می دهم 

بیاورند خدمتتان. همان مجتمع ابريشم ديگر؟«
کارمان در آمد. شب عیدی بايد برای خاطر يك بچه ننة 
لوس و نُُنر می رفتیم تا مجتمع ابريشم. می خواستیم قبول 
نكنیم، اما خانم منشی گفت: »اين آقای ابريشم سر ظهری 
هم يك بار زنگ زده بود. طرف خیلی پولدار است. اصاًل 
کل  مجتمع مال خودش است، اين عروسك هم مال يكی از  
نوه هايش است که بدشانسی موقع اثات کشی تو کامیون ما 
جا مانده. راستش همان دفعة اول هم بهش گفتم که شب 
عیده و همة کارگرهامان رفته اند، اما ايشان قول داد هر کی  
عروسك را بیاورد، هم کراية تاکسی اش را حساب کند، هم 
اينكه پنجاه هزار تومان انعام بهش بدهد. منتها به شرط 

اينكه تا قبل غروب  عروسك را برساند، حاال خود دانید.
راستش پیشنهاد آقای ابريشم به قدری چرب و چیلی بود 
که هیچ جوری نمی شد از آن گذشت. برای همین عروسك 
را گرفتیم. خانم منشی زنگ زد به آژانس و راه افتاديم. 
توی آن ترافیِك  وحشتناِك دم عید، پدرمان در آمد. وقتی 
هم رسیديم، آقای ابريشم با قیافه ای غضبناك و خسته دم 
پله ها ايستاده بود و بی آنكه پلك بزند، فقط  پیپ می کشید.  
اما همچین که عروسك خرسی را ديد، گل به گل تنش 
شكفت؛ طوری که فی الفور کراية آژانس را حساب کرد. 
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بعد هم به هر کدام از ما يك تراول پنجاهی داد. از قرار 
بود   ابريشم  آقای  کادوی  خرسی  عروسك  اين  معلوم، 
برای اولین جشن تولد يكی از نوه هاش؛ نوه ای که امشب 
گرفته  تصمیم  حاال  مهربان  پدربزرگ  و  بود  عروسی اش 
بود اين عروسك خرسی را دوباره به عنوان کادوی ازدواج  
بدهد به عروس خانم. منتها به اضافة کلید يك دستگاه 
آپارتمان در مجتمع  ابريشم. ظاهراً تمام اين ادا اطوارها هم 
برای اين بود که خاطرات بیست و چند سال پیِش مربوط 
به جشن تولد يك سالگی عروس خانم دوباره زنده شود.
آقای ابريشم که معلوم بود از آن پیرمردهای پر مدعاست، 
هی حرف می زد. از کماالت عروس خانم  می گفت و  داماد 
که صاحب يك پیتزافروشی بزرگ و دو نبش توی باالی 
و  شربت  برای  کرد  تعارف  هم  بار  چند  حتی  بود.  شهر 
شیرينی برويم باال اما خب راننده عجله داشت. به هر حال، 
که  همچین  و  کرديم  خداحافظی  بوديم  رسانده  را  امانتی 
خواستیم سوار ماشین بشويم، آقای ابريشم جلو آمد و با 
آن عصای دسته فلزی اش، به رانندۀ آژانس اشاره کرد که: 

»شما راه بیفت برو، بچه ها فعاًل نمی توانند بیايند.«
راننده  پريد.  تا  دو  ما  ُرخ  از  رنگ  حرف  اين  شنیدن  با 
پولش را گرفته بود و  از خدا خواسته حرکت کرد. همین 
جور هاج و واج ايستاده بوديم که آقای ابريشم جلو آمد 
و در حالی که عصايش را سمت ما بلند کرده بود گفت: 
»تراول های  پنجاهی، زود تراول های پنجاهی را پس بدهید 

که خیلی کار داريم.«
با آن قیافة جدی آقای ابريشم جای چون و چرا نمی ماند. 
آقای  داديم.  را پس  پنجاهی  تراول های  مقاومتی،  بی هیچ 
بغلش   بُرد جیب  بعد دست  را گرفت.  اما آن ها  ابريشم 
نفری  و  بیرون  تا نخورده کشید  نوی  تراول  و يك بسته 
يك دانه تراول صدهزارتومانی گذاشت کف دستمان. ديگر 

بهتر از اين نمی شد.
آقای ابريشم انعام ما را دوبل کرده بود. تازه، کرايه برگشتمان 

را هم می داد و در عوض بايد برای پذيرايی از مهمان ها 
از شب که جشن عروسی  موقع  هر  تا  البته  می مانديم؛ 
کارتن سنگین  کلی  اول  و حسینعلی  طول می کشید. من 
و در بسته را برديم باال. به دستور آقای ابريشم دور تا 
دور حوض بزرگ جلوی مجتمع را  صندلی چیديم. بعد 
هم رفتیم سر وقت ريسه ها و درست تنگ غروب بود که 
روشنشان کرديم. مهمان ها کمکم با دسته گل های بزرگ 
می آمدند و دست آخر هم سر و کله ماشین عروس پیدا 
شد؛ بوق زنان و در حالی که چند تا ماشین ديگر از عقب 

عروسك  با  ابريشم  بودند.آقای  کرده  اسكورتش  جلو  و 
خرسی جلوی پله ها ايستاده بود که به محض ديدن ماشین 
عروس، رو به ما گفت آماده باشید. بالفاصله بعد از اينكه 
عروس و داماد داخل شدند، شما هم بیايید باال که کلی 
کار  داريم. همراه  باز شدن در ماشین، زن ها ِکل کشیدند 
عروس و داماد در محاصرۀ ساقدوش ها از ماشین پیاده 
شدند. کسی روي سر آن ها نقل می پاشید و نور فالش 
دوربین ها نمی گذاشت درست ببینیم. عروس و داماد شانه 
به شانه و پشت به ما، طرف آقای ابريشم می رفتند که  
يكهو توی آن شلوغی و درست جلوی پله ها، عروس گفت: 

»ديدی سیاوش، لباس هام تو ماشین جا ماند.«
با اين حرِف عروس، جمعیت ايستاد. دوربین ها باز هم 
به  خوشامدگويی  گرم  حاال  تا  که  داماد  و  زدند  فالش 
مهمان ها بود، خیلی سريع برگشت رو به ما و همین طور 
که با سويیچ کنترلی اش در صندوق عقب را باز می کرد 

گفت: »چمدان ها، چمدان ها تو صندوق اند.«
 باور کردنی نبود. داماد با يدی مو نمی زد؛ اصاًل ُکپ همان 
قیافه؛ البته با کت و شلوار مشكی، پاپیون قرمز و مو هم 
که تازه هفتة قبل کاشته بود. طوری که ما  يك لحظه دو 
به شك شديم و حتی چند قدمی هم رفتیم طرف او که 
دوباره و اين بار محكم تر رو به ما گفت: »آهای، شما دو تا 

پسرهای باربر. زود چمدان ها را بیاوريد باال.«
   ريسه ها را گذاشته بودند روي کلید چشمك زن. آقای 
بود  دستش  دم  که  کسي  هر  به  از خوش حالی  ابريشم 
شاباش می داد. زن ها دوباره ِکل کشیدند. من و حسینعلی 
مثل کسی که جن ديده باشد، همین طور ماتمان برده بود. 
تلق تلق صدای کفش های پاشنه بلند توی فضا می پیچید. 
جمعیت همه با هم از پله ها باال می رفتند و کسی رو سر 

عروس و داماد نقل می پاشید.  

 
   

حتماً بخوانيم

شگفتي
آگوســت اين جــوري بــه دنيا آمــده. قيافــة خوبي 
ندارد. در واقع، صورتش به طرز وحشتناكي زشت 
است. مشگل او اين اســت كه پسري عادي است 

با قيافة غيرعادي.
او تا ســيزده سالگي به مدرسه نرفته است و حاال 
خانــواده اش تصميم گرفته اند او را به مدرســه 
بفرســتند. آيا آگوست مي تواند هم كالسي هايش 
را قانع كنــد با وجود قيافة ناخوشــايندش او را 

دوست داشته باشند؟
 نويسنده: آر. جي. پاالسو

 مترجم: پروين علي پور
 ناشر: افق

 سال: 1392
 تلفن: 021-66413367
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جـــراحروبات هاي 
  مجید عمیق                                           

از  برخي  درمان  براي  دور،  بسيار  زمان هاي  از 
مي شود.  استفاده  جراحي  روش  از  بيماري ها 
اما هم گام با پيشرفت هاي علم پزشكي، درمان 
درد،  »كاهش  است.  شده  متحول  نيز  جراحي 
كاهش و كنترل خونريزي و پيشگيري از عفونت« 
سه عارضة عمده در جراحي ها هستند. امروزه 
پيشرفت هاي زيادي در رشتة جراحي روي داده 
و  پزشكي  علم  پيشرفت هاي  مدد  به  و  است 
نوين  روش هاي  ساله  هر  نوين،  فناوري هاي 
آن ها  حاصل  كه  مي شوند  ابداع  نيز  ديگري 
عمل  از  پس  نقاهت  طوالني  دوران  كاهش 
جراحي، كاهش دردهاي بعد از جراحي، بهبودي 
سريع زخم هاي مربوط به محل برش و خطر كمتر 
عفونت است. اكنون برخي از جراحي ها به كمك 
در  مي تواند  جراح  و  مي گيرند  انجام  روبات ها 
منطقه اي دورتر از بيمار، با بهره گيري از ارتباطات 
اينترنتي قوي، در اتاقي و پشت كنسول جراحي 
مستقر شود و با استفاده از بازوهاي روباتيك، 
عمل جراحي را از راه دور كنترل و هدايت كند.

جراحي باز
به نوعي از جراحي گفته مي شود که 
در آن پوست و عضالت شكاف داده 
مي شوند تا جراح بتواند عضو آسیب 
ديدۀ بیمار را با چشم ببیند و سپس 

آن را درمان کند.

جراحي الپاروسکوپي
به نوعي از جراحي گفته مي شود که 
در آن جراح با شكاف کوچكي روي 
پوست، ابزارهايي را وارد بدن مي کند 
و از طريق آن ها عضو بیمار و آسیب 

ديده را جراحي و درمان مي کند.

جراحي روباتیك
 در اين نوع جراحي، جراح بدون حضور بر بالین 
سه  ديد  بودن  دارا  ضمن  دور،  راه  از  و  بیمار 
بُعدي، با کنترل بازوهاي روبات که دامنة حرکتي 
شبیه دست و مچ انسان دارد و در اطراف تخت 
جراحي قرار دارد، عمل جراحي را انجام مي دهد. حي

جرا
ع 

نوا
ا
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جراحي روباتيك در ايران
جراحي روباتیك در دنیاپديدۀ نسبتاً جديدي است و در طول دهه هاي اخیر رشد 
قابل توجهي داشته است. در کشور ما نیز با همكاري مشترك بین دانشكدۀ 
مهندسي »دانشگاه صنعتي شريف« و »مرکز تحقیقات علوم و فناوري پزشكي« 
روبات جراح پیشرفتة »سینا« با قابلیت انجام جراحي هاي کم تهاجمي و به عنوان 
رقیب روبات مشهور آمريكايي »داوينچي« ساخته شده و به عنوان پیشرفته ترين 
روبات جراح تجاري سازي شده و در دنیا مطرح است. در حال حاضر، کشور 
ما دومین کشوري است که موفق به تجاري سازي اين روبات شده است. روبات 
جراح سینا مجهز به يك کنسول جراحي و دو بازوي روباتیك و مانیتور است. 
جراح پشت کنسول جراحي مستقر مي شود و با استفاده از دو بازوي روباتیك 
عمل جراحي را از راه دور کنترل مي کند. در ضمن، به منظور دسترسي جراح 
به ناحیة مورد جراحي، دوربین هايي روي روبات تعبیه شده اند که دوربین و 
بازوهاي روباتیك از طريق پدال هايي از سوي جراح کنترل مي شوند و تصاوير را 

از طريق مانیتور در اختیار جراح قرار مي دهند.

نانو روبات ها
در ساية پیشرفت هاي فناوري، دانشمندان موفق به ساخت نانو روبات هاي 
زيستي شده اند که در بدن انسان قرار مي گیرند و نقش محافظ و درمانگر 
را ايفا مي کنند با استفاده از نانو جراحي مي توان دشوارترين اعمال جراحي 
مانند جراحي مغز و قلب را انجام داد. نانو روبات ها وارد بدن مي شوند و 
عضو بیمار را شناسايي و به صورت گروهي آن را درمان مي کنند. در  اين 
نوع جراحي، پزشك جراح در نقش ناظر، دستورات الزم را به نانو روبات ها 
منتقل مي کند و برکاربر آن ها نظارت دارد. همچنین، از نانو روبات ها در 
دارو   رساني به بیمار هم استفاده مي شود. روبات  با استفاده از حسگرهاي 
خود عضو بیمار را شناسايي مي کند و دارو را به آن تزريق مي کند. در اين 
نوع دارو رساني، دارو فقط به قسمت بیمار و آسیب ديدۀ بدن مي رسد و 
مشكل عوارض جانبي نیز از بین مي رود. ترمیم بافت هاي آسیب ديده، 
رفع لخته و بازکردن رگ هاي مسدود شدۀ قلب و ساخت عضو مصنوعي 

به جاي عضو آسیب ديده در بدن، از مزاياي نانو روبات هاست.

حتماً بخوانيم

آشنايي با جانوران)خزندگان(
 نويسنده: حسن ساالري

 ناشر: موسسة فرهنگي مدرسة برهان
)انتشارات مدرسه(

 سال: 1394
 تلفن:021-88800324

گروهــي از مهــره داران هســتند كه دماي 
بدنشــان بــا دمــاي محيــط تغييــر مي كند. 
پوســت آن هــا پوشــيده از پولك اســت و 
تخــم مي گذارنــد. بســياري از آن هــا در 

خشــكي و برخــي در آب زندگــي مي كنند. كتاب 
» آشــنايي با جانوران: خزندگان« بــا هدف افزايش 
آگاهي دانش آموزان از مفاهيم بنيادي زيست شناسي 
جانوران خزنده، به ويژه خزندگان، نوشته شده است.
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مزاياي استفاده از 
روبات  در پزشكي

به  بيماران  روباتيك،  درمان  در    
طور ميانگين حدود يك هفته زودتر از 
درمان هاي سنتي از بيمارستان مرخص 

مي شوند.
به  سريع تر  درصد  پنجاه  بيماران   

فعاليت هاي روزانه شان باز مي گردد.
دليل  به  درماني،  پرتو  فرايند  در   
آسيب زياد پرتو براي بافت هاي سالم، 
مورد  پرتوي  مقدار  مجبورند  پزشكان 
تعداد جلسات  و  كاهش دهند  را  نياز 
را افزايش دهند. به همين خاطر، در 
تعداد  متوسط  طور  به  روباتيك  شيوۀ 
جلسات  پرتو درماني پنجاه درصد كاهش 

پيدا مي كند.
 روبات ها خستگي ناپذيرند و بدون نياز 
با سطح كيفي يكنواخت  به استراحت و 
از  سريع تر  را  درمان  فرايند  مي توانند 

روش هاي معمول انجام دهند.
انسان ها  دقيق تراز  بسيار  روبات ها   
عمل مي كنند و در فرايند درمان اشتباه 

صورت نمي گيرد.
 كوتاه شدن زمان بهبودي و كاهش 
از  پس  و  حين  در  انساني  نيروي 
فرايند درمان و نيز كاهش هزينه هاي 
درمان  مزاياي  ديگر  از  بيمارستاني، 

به شيوۀ روباتيك است.



  باز آفريني: معصومه میرابوطالبي 
 تصويرگر: میثم موسوی

امیری بود که چهل پسر داشت. او به چهل پسرش بسیار می نازید و 
اینان به نماد قدرت او تبدیل شده بودند. کوچک ترین پسر شاه بنگار 
همیشه  و  داشت  را  برادرش  نه  و  سی  همة  احترام  بنگار  داشت.  نام 
همة  او  می رفتند،  شکار  به  برادرها  وقتی  بود.  آن ها  فرمان  به  گوش 
اسب ها را تیمار می کرد. بعد برای برادرها شام درست می کرد و منتظر 
پذیرایی  آن ها  از  برمی گشتند،  شکار  از  برادرها  وقتی  می ماند.  آن ها 
می کرد. برادرها که می خوابیدند، شمشیر و سپر برمی داشت و نگهبانی 
می داد. صبح که برادران برمی خاستند، برایشان چاشت درست می کرد 

و اسب هایشان را برای سواری آماده می کرد.

10 
1395 آذر   3 شماره

افسانه ای از کردستان



نگهبانی  به  بنگار  و  بودند  خوابیده  برادران  شب  یک 
ایستاده بود. از خستگی زیاد خوابش برد. بیدار که شد، 
دید اژدهایی  مار هیبت، دور برادرانش حلقه زده و سر 
روی دم خود گذاشته است. بنگار شمشیر بیرون کشید 
تا از برادران محافظت کند، اما دید اژدها خواب است 
و اگر جنگ با او  را شروع کند، برادران از خواب بیدار 

خواهند شد. 
بنگار تا صبح صبر کرد. برادران بیدار شدند و اژدها را 
دیدند. شمشیرها از نیام بیرون کشیدند و آمادة جنگ 
شدند، اما اژدها هنوز آرام بود. بنگار گفت: »اژدها از ما 

چه می خواهی؟«
اژدها گفت: »تو را.« 

برادران عصبانی برای جنگ آماده شدند. بنگار گفت: 
»جنگ الزم نیست. من با اژدها می روم.«

 برادران ناراحت شروع کردند به سر و صدا کردن، اما 
بنگار سوار بر پشت اژدها از آنجا دور شد. 

برادران نزد پدر برگشتند و پدر وقتی جای خالی بنگار 
را دید، گریه کرد. سی و نه برادر هم که مهربانی بنگار 

را به یاد آوردند، در فراق او گریستند. 
اما بنگار سوار بر اژدها وارد سرزمین عجیبی شد. بنگار 

گفت: »حاال کجا می خواهی من را بخوری؟«
 اژدها خندید و گفت: »چرا بخورم. من روی کوه منزل 
زحمت  برادرانت  برای  چقدر  تو  می دیدم  و  داشتم 
سرنوشتت  سمت  به  را  تو  تا  آمده ام  حاال  می کشیدی. 
ببرم. سرنوشت تو ازدواج با شاهزادة این سرزمین است.«

زمین  روی  را  بنگار  و  آمد  فرود  زمین  روی  اژدها   
گذاشت. اژدها رفت و بنگار به راه افتاد. بنگار رفت و 
رفت تا به سه برادر رسید. برادران به روی هم شمشیر 
کشیده بودند تا یکدیگر را بکشند. بنگار دخالت کرد و 
هم  روی  به  که  برادری،  این  دارد  فایده ای  »چه  گفت: 

شمشیر کشیده اید؟«
 برادران گفتند دعوایشان بر سر ارث پدری است. آن ها 
صورت  به  خودشان  بین  را  پدری  ارث  تنها  نمی توانند 

مساوی تقسیم کنند. بنگار پرسید: »ارث چیست؟«
که  است  رسیده  ارث  ما  به  »سفره ای  گفتند:  برادران   
آن  از  هم  دنیا  مردم  همة  که  می شود  غذا  از  پر  چنان 

بخورند، باز تمام نمی شود.« 
بنگار گفت: »من به شما کمک می کنم.«

اسب سواری  مسابقة  هم  با  خواست  برادران  از  بنگار   
و  تاختند  برادران  شود.  سفره  صاحب  برنده  و  بدهند 
برادران  از  یکی  ماند.  منتظر  بنگار  شدند.  دور  بنگار  از 
برگشت. در حالی که آشفته بود، گفت که دیوی دو برادر 

دیگر را ربوده است. بنگار با برادر به سراغ دیو رفتند. 
دیو قصد خوردن دو برادر را داشت. بنگار جلو رفت و به 

دیو گفت: »چه نشسته ای که این دو برادر مریض اند و 
خوردنشان جز دل درد برای تو چیزی نخواهد داشت. 

من به اندازه سیر شدن تو غذایت می دهم.« 
تا سیر  و خورد  دیو خورد  و  پهن کرد  را  بنگار سفره 
شد. دیو دو برادر را آزاد کرد. بنگار با سه برادر به راه 
افتاد. برادران که درایت و دانایی بنگار را دیده بودند، 
قصد داشتند همیشه دوست و یاور او بمانند. جلوتر که 
رفتند، دیدند از دوردست سیاهی پیدا می شود. لشکری 
عظیم از مورچه ها به سمت آن ها می آمدند. برادران و 
بنگار وحشت زده توسط مورچه ها محاصره شدند. شاه 
مورچگان گفت: »ما مدت هاست چیزی نخورده ایم. شما 

ما را از مرگ نجات خواهید داد.«
 بنگار گفت: »ما برای سیر شدن همة شما غذا داریم.« 
سفرة جادویی را باز کرد و همه مورچه ها غذا خوردند. 
شاه مورچگان برای تشکر، شاخه ای گندم به بنگار داد 
و گفت: »هر جا دچار مشکل شدی، این گندم را آتش 

بزن. من و لشکرم به کمک تو خواهیم آمد.« 
پادشاه  کردند.  به سمت شهر حرکت  برادران  و  بنگار 
شهر دختری داشت و هر که را به خواستگاری دخترش 

می آمد، می کشت. 
بنگار  به  اژدها  در شهر ساکن شدند.  برادران  و  بنگار 
بنگار  و  کرد  خواهی  ازدواج  شاهزاده  با  بود  گفته 
برادر  برود. سه  قصر  به  برای خواستگاری  می خواست 
که خود را مدیون بنگار می دانستند، خواستند مانع او 
شوند، اما بنگار راهی قصر شد. شاه با دیدن بنگار گفت: 
»مگر نمی دانی هر که به خواستگاری دختر من بیاید 

کشته می شود.« 
بنگار گفت: »من داماد شما هستم و این سرنوشت من 

است.«
شاه گفت: »من شرطی دارم. اگر انجام دادی، دخترم 

را به تو خواهم داد.«
 بنگار پذیرفت. شاه بنگار را به انباری بزرگ برد. انبار پر 
بودند.  قاطی شده  با هم  لوبیا که  و  برنج  دانه های  از  بود 
شاه گفت: »اگر تا فردا صبح دانه های برنج را از لوبیا جدا 

کردی، دخترم را به تو می دهم.« 
شاه بنگار را تنها گذاشت. بنگار وقتی مطمئن شد کسی 
آن اطراف نیست، گندم را آتش زد. لشکر مورچه ها از راه 

رسیدند و دانه های برنج و لوبیا را از هم جدا کردند.
صبح روز بعد، وقتی پادشاه وارد انبار شد، تعجب کرد. او 

باور نمی کرد بنگار بتواند یکشبه این کارها را بکند. 
پادشاه دخترش را به ازدواج بنگار درآورد. بنگار سه برادر 
را هم به عنوان مشاوران خود برگزید و زندگی خوبی را در 

قصر شروع کرد.
  

منبع: افسانه های كردان. نوشته ارديشانه سسيل، سسيله سسيل. ترجمه حسين اكبری شالچی، چاپ اول، 86، ثالث  
11 

1395 آذر   3 شماره



  احمد عربلو
عينك دايي هوشي تصويرگر: فريد آمالي

در شمارۀ قبل گفتيم كه دايي هوشي 
هميشه دنبال اختراع بود و چيزهاي 

عجيب و غريبي اختراع مي كرد كه عقل 
هيچ كس به آن نمي رسيد.

دستت درد نكند 
دايي جان كه براي 
احمد عينك هديه 

آوردي!
دستت درد نكند 

پسرم! كاش يكي هم 
براي من مي آوردي! 
گمانم نمرۀ عينكم 

رفته باال!

اين عينك با بقيه فرق دارد. 
اين عينِك خوش بيني است. 
شنيدم كه اين احمد آقاي ما 
تازگي ها خيلي بدبين شده و 

مدام سر همه چيز نق مي زند. 
بايد گاهي وقت اين عينك را 
بزند تا ببيند چه اتفاق هاي 

قشنگي برايش مي افتد!

دست شما 
درد نكند 
دايي جان!

آهي احمد... 
احمد.... كجا 

مي روي با اين 
عجله؟

اين مهرداد از آن 
بچه هاي بد مدرسه 
است. البد باز هم 

نقشه اي كشيده. نبايد 
توجه كنم. بايد زودتر 

بروم.

احمد آقا آن قدر 
تند مي رفتي كه 

روان نويست از كيفت 
افتاد و تو نديدي. 

بفرماييد! راستي چه 
عينك قشنگي زدي!

دست شما درد 
نكند!

نگاهشان كن! دارند در مورد من حرف 
مي زنند و از من بد مي گويند. حتماً به 

خاطر بازي فوتبال است كه ديروز  دو تا 
گل بهشان زدم. به درك ! بگذار آن قدر 

ديدي احمد حرف بزنند بتركند!
ديروز چقدر 

قشنگ فوتبال 
بازي مي كرد؟!

بله! خيلي خوشم آمد. 
خيلي هم پسر خوبي 

است. شك ندارم كه در 
آينده فوتباليست بزرگي 

خواهد شد.

عجب! چه جالب!
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مثل اين كه طلبكار 
است با نگاهش 

مي خواهد مرا به زور 
از جايم بلند كند و 

جاي من بنشيند! حاال 
كه اين طور شد، صد 
سال ديگر هم بلند 

نمي شوم!

پدر جان. 
ببخشيد، 

حواسم به شما 
نبود. بفرماييد 

بنشينيد.

خيلي ممنون 
پسرم. من  همين 

ايستگاه پياده 
مي شوم. شما 

خيلي شبيه يكي 
از نوه هاي من 

هستيد به خاطر 
همين نگاهت 

مي كردم.

اي داد بيداد. حواسم نبود پول 
همراهم نيست.

يكي نيست به من بگويد تاكسي 
سوار شدنت چي بود؟ اگر به اين 
راننده بگويم پول ندارم كه مرا 

مي ُكشد. خدايا چيكار كنم؟

فداي سرت پسرم! 
گاهي پيش مي آيد كه 

پول همراه آدم نيست. 
بيا اين پول را بگير كه 
براي برگشتنت بي پول 
نباشي. دفعة بعد كه 

سوار شدي با هم 
حساب كتاب مي كنيم.

خيلي خيلي 
ممنونم!

فكر كنم از اين به بعد ديگر 
نيازي به اين عينك نداري. بايد 

تمرين كني كه بدون عينك خوش 
بيني هم خوش بين باشي.

دست شما درد 
نكند دايي جان!

خيلي عينك خوبي است.
عينك من كه 
از همان اول 

خوش بين بود. 
فقط حيف كه 

نمره اش كمي باال 
رفته است! 
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من کی نــرفتم؟
  هوشنگ شرقي 

 تصويرگر: زهره ضرغام پور

گوناگون به سیاوش، آموزش منطق را در قالب معماهاي منطقي آغاز کرد. حاال دنبالة زندگي به بارگاه رستم رفت. در آنجا رستم پس از آموختن فنون رزم و مهارت هاي دوستان سالم در شمارۀ )1( خوانديد که سیاوش براي آموختن هنرها و مهارت هاي 
ماجرا را مي خوانیم.

داستان دوم
رستم به سیاوش گفت: »آفرين جوان دانا. 
حاال  کردي.  حل  خوبي  به  را  معما  آن 
سخن  تو  با  منطق  علم  دربارۀ  مي خواهم 
معماهاي  همة  حل  کلید  منطق  بگويم. 
زندگي ات خواهد بود. اولین درس من به 
تو دربارۀ قانوني است که عرب ها به آن 

»قاعدۀ امتناع جمع ضدين« مي گويند.«
سیاوش با تعجب پرسید: »خب، اين يعني 
چه!؟« رستم گفت: »حوصله کن جوان، تا 
بگويم. يعني دو چیز يا دو جمله که خالف 
هم باشند، هرگز نمي توانند با هم درست 
با  وقت  هیچ  مخالف  اتفاق  دو  يا  باشند. 
بگويم:  من  اگر  مثاًل  دهد.  نمي  رخ  هم 
امروز  امروز به شكار رفتم و بعد بگويم: 
به شكار نرفتم، ممكن نیست هر دو جملة 
من درست باشند، اما حتماً يكي از آن ها 

درست است!«
سیاوش بالفاصله گفت: »پس اي پهلوان 

اين جمله حتماً درست است!«
من امروز به شكاررفتم يا نرفتم. 

گفت:  مي زد  قهقهه  که  حالي  در  رستم 
درس  که  است  معلوم  جوان،  »آفرين 
پیش را فراموش نكرده اي. وقتي از کلمة 
يا استفاده مي کنیم. جمله اي که مي گويیم، 
در صورتي درست است که دو جمله اي که 
با يا به هم وصل کرده ايم، الاقل يكي شان 
)ياهردو( درست باشد. ما مي دانیم که يكي 
از دو جملة امروز به شكار رفتم و امروز به 

شكار نرفتم درست است. پس جملة امروز 
به شكار رفتم يا نرفتم حتماً درست است! 
حاال که اين درس را فرا گرفتي، اين معما 
بودم،  کابلستان  در  »وقتي  بگو:  پاسخ  را 
روزي سواران شاه سه نفر را که متهم به 
آنجا  به  بودند،  سربازان  خیمة  از  دزدي 
آوردند.« شاه گفت: زود بگويید کدامتان 

در اين کار بوده ايد؟
آن سه نفر که لهراسب، ضحاك و لهاك 

نام داشتند، لرزان گفتند:
شرکت  دزدي  در  من  لهراسب گفت: 

نداشتم!
شريك  هم  لهاك  البته  گفت:  ضحاك 

نداشت!
لهاك گفت: من دزدي کردم؟

فرداي آن روز شاه به من گفت دو نفر از 
آن ها  دروغ گفته اند.

سیاوش پرسید: »کدام يك از آن ها؟«
و رستم قهقهه اي زد و گفت: »من کنجكاوي 
نكردم و چیزي نپرسیدم، ولي از همین جا 
است.  بوده  اصلي  دزد  کسي  چه  فهمیدم 

تو چطور!«
سیاوش کمي فكر کرد و گفت: »فهمیدم....«
دوستان نوجوان شما چطور؟ آيا مي توانید 

بگويید چه کسي دزدي کرده بود؟
***

رستم دستي بر سر سیاوش کشید و گفت: 
به  ديگر  درس  يك  حاال  تو.  به  »آفرين 
در  ديگري  قانون  عرب ها  مي دهم.  تو 
منطق دارند که به آن »قاعدۀ رفع مؤلفه« 

دو  از  جمله  يك  اگر  گفتیم  مي گويند. 
قسمت درست شده باشد که با حرف »يا« 
باشند، به شرطي که  به هم مربوط شده 
يكي از دو قسمت )يا هر دو( درست باشد، 

مي توان گفت آن جمله درست است.«
سیاوش: »بله پهلوان. مثاًل اگر من و شما 
بازي  شطرنج  بار  يك  فقط  هم  با  امروز 
کرده باشیم و من بگويم: امروز من و رستم 
پهلوان يك بار يا دو بار با هم شطرنج بازي 

کرديم، حرف درستي زده ام!«
رستم: »آفرين. حتي اگر بگويي من و شما 
با هم يك بار يا دو بار شطرنج بازي کرديم 
درست  هم  باز  رفتیم،  کابلستان  به  يا 
گفته اي، چون اگر چه به کابلستان نرفته ايم 
و دوباره هم شطرنج بازي نكرده ايم، ولي 
چون  و  کرده ايم  بازي  شطرنج  بار  يك 
اين جمله ها با حرف ربط يا به هم وصل 
است.  درست  کلي  جملة  سپس  شده اند، 
حاال يك چیز ديگر. فرض کن من بگويم:

»افراسیاب برادرش را کشت يا کیكاوس 
من  که  مي داني  تو  و  نیست.  ايران  شاه 
هیچ وقت دروغ نمي گويم و دروغگويي در 
میان ما ايرانیان بدترين کار است. حاال چه 

نتیجه اي مي گیري.«
است.  درست  سیاوش: »جملة شما حتماً 
با  که  آن  بخش  دو  از  يكي  بايد  پس 
حرف »يا« به هم مربوط شده اند، درست 
باشد. ولي من مي دانم که بخش دوم آن 
نادرست است )زيرا کیكاووس، پدرم، شاه 
ايران است( پس حتماً بايد بخش اول آن 
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درست باشد، يعني افراسیاب برادرش را 
کشته است؟

رستم: بله. افراسیاب پلید به برادرش اغريرث 
ناجوانمردانه به خاطر  او را  هم رحم نكرد و 
اينكه حاضر نشده بود اسیران ايراني را بكشد، 

به قتل رساند!
حاال يك داستان ديگر برايت مي گويم:

»روزي کیكاووس چهار نفر از سرداران ايران 
زمین يعني: توس، گودرز، بهرام و رهام را 
اما  فرستاد.  شهر  چهار  به  مأموريت  براي 
وقتي آن ها رفتند، تازه دست بر دست زد و 
به من گفت: عجب اشتباهي کردم. چند نفر را 

به اشتباه به شهرهاي جابه جا فرستادم!
از او پرسیدم: يعني بايد به شهرهاي ديگري 
نه. چهار شهر درست  او گفت:  و  مي رفتند؟ 
شده  انتخاب  درست  هم  سردار  چهار  بود، 
که  به شهري  اشتباه  به  بعضي ها  ولي  بودند، 
نفر؟  چند  پرسیدم:  نرفتند.  مي رفتند،  بايد 
مقصد  به  را  نفر  دو  دقیقاً  يا  من  گفت:  او  و 
درست فرستادم يا سه نفر را به مقصد درست 
فرستادم  يا دقیقاً يك نفر را به مقصد نادرست 

فرستادم.
حاال اي جوان، آيا مي تواني بگويي کیكاووس 
چند نفر را به مقصد درست و چند نفر را به 

مقصد نادرست فرستاده بود؟
سیاوش گفت: »اين که آسان است....« و 
رستم او را به خاطر پاسخ دقیق و درستش 
يكي  »اين  ادامه گفت:  و در  تشويق کرد 

کمي دشوارتر است و دقت مي خواهد.«
مي داني که هومان و بارمان پهلوانان توران زمین 
و برادران پیران ويسه وزير افراسیاب، هستند. 
به هم شبیه هستند.  کامال  ظاهر  در  آن ها 
در يكي از جنگ ها، وقتي مي خواستیم براي 
صلح با افراسیاب مذاکره کنیم، افراسیاب 
خودش  از  نمايندگي  به  را  آن ها  از  يكي 
فرستاد تا با من صحبت کند. از او پرسیدم: 

تو هوماني يا بارماني؟
او گفت: من هومان هستم يا دروغ مي گويم!
حاال بگو او چه کسي بود: هومن يا بارمان؟

آيا شما دوستان نوجوان مي توانید پاسخ اين 
معما را بدهید؟
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پاسخ را در  صفحة 45 
ببينيد و ادامة ماجرا 

را در شمارۀ بعد دنبال 
كنيد!



 تصويرگر: علیرضا  میرشجاعی

نشاني دقيق
شبيه روزهاي ابري

دلم گرفته بود آقا
دوباره برق گنبد تو

دل مرا کشاند اين جا

عجب نشانِي دقيقي
دلم رسيد پاي ايوان

تمام غصه اش تكان خورد
چكيد قطره قطره باران

شبيه آفتاب بودي
تو با دلم چه کار کردي؟

يخ دلم شكست آقا
دل مرا بهار کردي

منيره هاشمي

نام تو
قد کشيده نام تو

در دل ترانه اي
واژه اي سروده است

شعر عاشقانه اي

نام يك گل است که
سبز مي شود بهار

نام يك گل است در
ابتداي انتظار

نام تو تالوِت
آيه هاي روشني است

مثل شعر خواندني
مثل قصه گفتني است

در  زمين و آسمان
نام تو زبانزد است
نام تو ستوده است

نام تو محّمد)ص( است
اکرم السادات هاشمي

باران پروانه
هرجاکه باشيم

تهران وکرمان، رشت يا اهواز
باعطر يادتو،کبوتروار

 دل می کند پرواز

هرجا که باشيم
دل ها مقيم آستان توست

رنگين کمان آرزوهامان
در آسمان توست

تا از تو می گوييم
 نور تو می آيد،

 باران پروانه

تااز تو می گوييم
هرواژه عاشق می شود،

هر واژه ديوانه 

             محمودپوروهاب

رعد و برق
ابرها شمشيربازي مي کنند

و چكاچك رعد،
و چكاچك برق!

مي رسد فريادشان از غرب
مي رسد فريادشان از شرق
و تماشاچي، فقط باد است

مي وزد از هر جهت،
               شاد است.

               جعفر ابراهيمي
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چرا تو سنگي؟
كتاب حاضر دربردارندۀ مجموعه شعرهايي با اين عنوان هاست: »بهار«،»صلح«، 
»بايــد، نبايــد«، »تو«، »خواب«. همچنين، شــعرهايي بــا مضمون هاي طبيعت، 

زندگي و خواب نيز در اين كتاب آمده اند.
 نويسنده: بيوك ملكي

 ناشر: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
 سال:1394

 تلفن:021-88721270

حتماً بخوانيم

دعاي پرندة كوچك
خداي عزيز!

نمي دانم چگونه تو را شكر گويم
و چه طور بايد دعا کنم.

ولي خدايا!
آشيانم را از باد و باران حفظ کن
شبنم فراوان روي گل ها بنشان

و دانه هاي بسيار در مسيرم بپاش
آسمانت را وسيع کن

و شاخه هاي درختان را شكوفا کن
بگذار نور مهرت تا همشيه

در آسمان بماند
و قلبم را از نوايي که بايد بخوانم

سرشار کن.

شاعر: کارمن برنورد گاستلر
ترجمه: رامك نيك طلب

مقصد و مقصود
از خدا گر رِه خدا طلبي

لَب جز محمِد)ص( عربي َمَطََ

زان که مطلوب اهل بينش اوست
بلكه مقصوِد آفرينش اوست

شاه ايوان مكه و يثرب
ماه تابان مشرق و مغرب

شرِف گوهر بني آدم
وز شرف سروِر همه عالم

کوي او مقصد است و او مقصود
او محّمد، مقام او محمود

پنجة آفتاب تا برتافت
به يك انگشت، ُقرص َمه بشكافت

بود برتر ز انُجم و افالك
زان که نفتاد سايه اش برخاك

آن که بگذشت از سپهر برين
ساية او کجا فتد به زمين؟

ذات او چيست بعد خيل ُرسل؟
گل پس از برگ و ميوه بعد از گل

هاللي جغتايي
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بلكه ما مي توانيم زيبايي هاي  ديدني هاي ايران، تنها به شهرهاي آن محدود نمي شود؛ 
بسياري را در روستاهايمان ببينيم. از معماري زيباي روستاهايي مانند ابيانه و ماسوله 
و  زيبا  كندوان)تبريز(   ميمند)كرمان(و  روستاهاي  خانه هاي  معماري  نوع  بگذريم،  كه 

جالب است. 
خانه هايي  كوه  دل  در  ساده  ابزارهاي  با  روستا  دو  اين  مردمان  دور  گذشته هاي  در 

ساختند كه زيبا و ديدني است.
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   زهره کريميكلبه هاي سنگي

*جايزه اي است كه دولت يونان با همكاري يونسكو و ايكوموس )شوراي حفاظت از بناها و محوطه هاي تاريخي( به آثاري اهدا مي كند كه شرايط 
فرهنگي، طبيعي و تاريخي منحصر به فردي دارند.

  كـنـدوان  
در 62 كيلومتري  تبريز، در بخش مركزي شهرستان اسكو، 
در دل صخره هاي سرسخت كوه سهند، سازه هايي مخروطي 
شكل و نوك تيز ديده مي شوند كه روي آن ها حفره هايي 
غار مانند وجود دارد. اين سازه ها در كنار هم يا جدا از 
هم به صورت پلكاني روي دامنة كوه باال رفته اند. ارتفاع 
تقريبي آن ها 40 متر است و درون هر كدام از مخروط ها 
اهالي  كه  خانه هايي  دارد؛  وجود  طبقه   4 يا   2 خانه هايي 
كران ها  مخروطي  شكل  مي گويند.  گيران  يا  كران  آن  به 
باشند  نداشته  راه  به هم  از داخل  باعث شده كه آن ها 
و  ارتباط تنها از طريق پله هاي سنگي بيرون از اين بناها 

امكان پذير باشد. 
هستند  دام ها   نگه داري  محل  معموالً  كف  هم  طبقات 
طراحي شده اند. جنس  براي سكونت   بااليي  طبقات  و 
صخره ها طوري است كه در زمستان خانه را گرم و در 
تابستان خنك مي كند. واژۀ كندوان از لفظ كندو مي آيد. 
حفره هاي  مانند  شكل  كله قندي  خانه هاي  اين  زيرا 

كندوي زنبور عسل ساخته شده اند. 
اين روستا 117 خانة مسكوني دارد و بزرگ ترين كران 
مربوط به مسجد روستاست.در  قرن هفتم هجري)زمان 
حملة مغول ها( روستاييان به فكر ساختن محلي افتادند 
منطقه  بهترين  بنابراين،  باشند.  امان  در  حمله  از  كه 
جايي بود كه مرتفع باشد و آب هم  در دسترس باشد. 
به همين دليل، كندوان با چشمة آب معروفش بهترين 
روستا  اين  ديدني هاي  از  بود.  سكونت  براي  مكان 
و  كشاورزي  محصوالت  آن  در  كه  روستاست  بازارچة 
مي رسد.  فروش  به  روستا  اهالي  زنان  دستي  صنايع 
آب  چشمة  وجود  كندوان،  جاذبه هاي  از  ديگر  يكي 

معدني است كه براي بيماران كليوي مفيد است.

  مـيـمـنـد  
در 35 كيلومتري شهر بابك)كرمان( روستايي صخره اي 
هم  هنوز  كه  دارد  وجود  ساله  سه هزار  قدمت  با 
با دست  كوه  اينجا 374 حفره در دل  در  پابرجاست. 
كنده شده اند كه در حال حاضر تقريباً 50 خانوار در 
امان  در  براي  ميمند،  مردمان  مي كنند.  زندگي  آنجا 
بودن از خطرات دشمن، حفره هايي را در دل  صخره ها 
به وجود آورده بودند. آن ها خانه هايشان را دور تا دور 
اين صخره ها  به طوري كه درون  رشته كوه كند ه اند، 
مي گويند.  كيجه  آن ها  به  كه  دارد  وجود  اتاق   400
ارتفاع كيجه ها 2 متر است و هر كدام از آن ها 16 تا 

20 مترمربع مساحت دارند.  
مردم اين منطقه هنوز لباس محلي و سنتي مي پوشند 

و  زبان آن ها پارسي ميانه است.
بين  نزديكي  مي توان  اينجا  در  است.  دامداري  شغلشان 
انسان و طبيعت را به خوبي  مشاهده كرد. به همين دليل، 
و  طبيعي  فرهنگي-  منظر  هفتمين  به عنوان  روستا  اين 
را  ملينامركوري*  1383جايزۀ  سال  در  جهان  تاريخي 

دريافت كرده است. 
اما آنچه اين دو روستاي كشور را با ديگر روستاهاي 
صخره اي جهان مانند داكوتا در آمريكا و كاپادوكيه در 
تركيه مستثنا مي كند  جاري بودن زندگي  در آن هاست، 

در حالي كه آن دو روستاي ديگر متروكه هستند.

روستاهاي صخره اي
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آبي مثل آسمان
خدايا! به حق نامی که هر گاه با آن تو را می خوانند، درهای بستة آسمان به رحمت 
گشوده می شود. می خواهم دربارۀ من آنچه را خودت شايستة آنی، به جای آوری! 

 دعای سمات1

تو نام های زيادی داری که می شود با آن ها صدايت زد. نام هايت زيبايند و پر مفهوم. تو رحمانی و 
رحیم و اين تنها يك نام ساده نیست. تمام رحمتی که می شود به آن فكر کرد، در اسم تو خالصه 

می شود.
 من بندۀ تو هستم و محدود به دانش ناقص خودم. توکامل ترينی و برای همین می دانم رحمتت فراتر 

از آن است که من تصور کنم.
دارم  ايمان  قلبم  در  می گیرم.  باال  را  سرم  بی اختیار  می کنم،  دعا  وقتی 

رحمت  شبیه به باران است که از آسمان می بارد. دعا می کنم و باران 
می گیرد. دعا می کنم و جانم از رحمتت معطر می شود.

هیچ کس در هیچ جای دنیا نیست که تا به حال به آسمان 
فكر نكرده باشد. چیزی در اين آبی بی نهايت هست که مرا 
به فكر فرو می برد. آبی بودن و وسیع بودن وجه مشترك 
من و آسمان است. مرا هم مثل آسمان، آبی و بی نهايت خلق 
کرده ای. انگار که لحظة خلقتم آسمان را در قلبم کاشته ای.

از  نشانه ای  کردن  فكر  اين  و  می کنم  فكر  آسمان  به 
رحمت توست. همین که فرصت داده ای به چیزی 

فراتر از روزمرگی هايم فكرکنم، همین که اجازه 
داده ای به ذات خودم بازگردم، رحمت است. 

صدا  رحیمت  و  رحمان  نام های  با  را  تو 
باز  رويم  به  را  آسمان  درهای  تا  می زنم 

کنی.
هنوز سرم را باال گرفته ام. چیزی در دلم 
غوغا به پا می کند. ابرها می گويند بارانی 
زيبا در راه است. به دلم افتاده است تمام 

درهای بسته گشوده خواهند شد.

1. دعايي است از امام محمدباقر)ع( كه خواندن آن در آخرين ساعات 
روز جمعه مستحب است.

  ياسمن رضايیان
  حمیده محبی
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 تصویرگر: محمدرضا اکبری                 
 تصویرگرصفحات: مهدي صادقي                

  زير نظر عليرضا لبش

واژه نيوز: کودکان کرة جنوبی، غمگين ترين دانش آموزان جهان هستند.



 صابر قدیمی

زنــــگ
خاطره

زنــــگ
پرورشی

معتادان مجازی

نیمکت

با پيشرفت علم، شاهد بروز افيون هاي جديدی هستيم که بعضاً ديده نمی شوند، اما کشيده، شنيده و خوانده می شوند.
طبق آمار خبرگزاری »لولوبرد!« 4 درصد مردم ايران به مواد مخدر اعتياد دارند، اما آماری در ارتباط با معتادان تلگرام، 
اينستاگرام و ... ارائه نشده است.  بعضی ها در طول شبانه روز 26 ساعت از وقت خويش را صرف فوروارد کردن  
و کامنت گذاری می کنند. طوری که موبايل آنان مانند دستگاه اکسيژن هميشه به شارژ است و دائم اآلن الينند و در 

صورت قطع وای فای، عالئم حياتی شان مورد مختل می شود. 
يكی از دوستان من بعد از اينكه حجم اينترنتش تمام شد، از اتاقش بيرون آمد و با کودکی سه ساله مواجه شد. 
پرسيد: پدر جان اين کودک کيست؟ و پدرش با بغض و لبخندی از سر رضايت گفت: عزيزم، خاک بر سرت! اين 

خواهر توست.

نيمكت يكی از موجودات کالس است که در دوره های گوناگون 
آموزشی شكل های مختلفی را تجربه کرده است. )راستی اگر فكر 
می کنيد که نيمكت موجود نيست، يک سر به کالس درستان بزنيد تا 
ببينيد که ايشان هم موجود است.( در مكتب خانه ها نيمكت ها نبودند. 

وظيفة آن ها را زمين به عهده گرفته بود. 
بعدتر نيمكت ها آمدند و وظايف خودشان را خودشان به عهده گرفتند. 
فكر کرديد فقط امروز آموزش فشرده و ميكرو طبقه بندی شده و نانو 

 عبداهلل مقدمی

اجوکيشن! داريم؟ آن روزها يک نيمكت نصفه نيمه وظيفه آموزش 
سه چهار تا بچه شيطان را گردن گرفته بود. به اين آموزش می گفتند؛ 
آموزش فشرده! اين فشردگی به حدی بود که موقع زنگ خوردن 
چند دقيقه طول می کشيد تا هر کس به هر وسيله خودش را بتواند از 
ديگری جدا کند. بچه ها هم برای تشكر از نيمكت ها روی آن انواع و 
اقسام نقاشی ها و يادگاری ها را می کشيدند. ظاهراً نيمكت ها عالوه بر 
درس، در پيشرفت هنر نقاشی و کنده کاری بچه ها هم سهم داشتند. 

22

ر  1395
 آذ

    
     

      
رشد             



بچه ها من يه روبات درست کردم که جواب تمام سؤاالی 
امتحان رو داره.

من می خوام روباتم رو ثبت جهانی بكنم.

BEHNAM:
  منم يه کانال ساختم که توش هر روز يه جملة قصار از بزرگان می ذارم.

BEHNAM:
  از باب اسفنجی، ِشِرک، پينوکيو، رونالدو، مسی،  کوروش کبير، مربی 

تيم ملی و ای کی يو سان، دانشمند بزرگ.

BEHNAM: .آره ديگه  

BEHNAM:   حميد که جزو بزرگان نيست.

NIMA:
بهنام! اين جمله رو از قول حميد توی کانالت بنويس.

:سعيد   مثالً از چه کسانی جمله گذاشتی؟

:سعيد
  من رفتم روبات فرهاد رو ديدم. همة سؤاالی کتاب رو توش جمع        

کرده. خب به جای اين کار کتاب رو می خونيم.

FARRRRzad:
  خيلی داری زحمت می کشی. خسته نشی؟!

FARRRRzad:
  اين خپل همون خپل معروف توی مدرسة موش هاست؟

FARRRRzad:   بازم خسته نباشی.

:حمید
  يكی از جمالتی که بهنام توی کانالش گذاشته اينه: وقتی که دانش آموز 

بودم، خوردن ساندويچ به من آرامش می داد. )خپل(

:حمید
بچه ها به جای اين بازيا بريد درس بخونيد. توی امتحان فردا روبات 

و  کانال نمره نداره.

:حمید   خدا رو شكر که جزو بزرگانی که تو اسم بردی نيستم.

زنــــگ
تکنولوژی

 علیرضا لبش

معتادان مجازی

نیمکت
حتماً بخوانيم

دايناسورهاي غول آسا
دايناسورها موجوداتي عظيم بوده اند كه سال ها 
پيش منقرض شــده اند، اما مي توان از شــواهد 
تاريخــي به ويژگي هــاي ظاهري يا زيســتي آن ها 
پي بــرد. در ايــن كتــاب، توضيحات جــزء به جزء 
همراه با تصويري از هر نوع دايناسوري در قالب 

گزارشي خيالي، خواندني است.
 نويسنده: نيك آرنولد

 مترجم: محمود مزيناني
 ناشر: نشر پيدايش

 سال: 1393
 تلفن: 021-66970270
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زنــــگ
تفریح

 مصطفی مشایخی
                 

 مهدي فرج اللهي
                 

سر به هوا

سخنراني
مورد داشتيم که سخنران هر چه به دوستش اصرار مي کرد که 

به سخنراني هايش بيايد، دوستش قبول نمي کرد. علت را
 پرسيد.

دوستش گفت: مي ترسم در هنگام سخنراني ات خوابم ببرد و در خواب 
خر و پف کنم و با اين کار ديگران را از خواب 

          بيدار کنم.

رژیم غذایي
اولي: تصميم گرفتم از اين به بعد گياه خوار شوم.

دومي: با مشورت دکتر اين تصميم را گرفتي؟
         اولي: نه! با مشورت قصاب! چون ديگر حاضر نيست 

         به من گوشت نسيه بفروشد.
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پرويز بچة سر به هوايی بود . پدرش بارها به او گفته بود سر به هوا نباشد، اما از آنجا که نرود 
ميخ آهنی در سنگ، گوشش به اين حرف ها بدهكار نبود، تا يک روز که شبش جشن تولد 
او بود. با پدرش رفت که شمع، باد کنک و برف شادی بخرد و کيک سفارش بدهد. وقت 
برگشتن پای اين پسر سر به هوا الی نرده های يک پل گير کرد و هر چه زور زد نتوانست 
آن را بيرون بياورد. پدرش با ناراحتی به او گفت: »گفتم سر به هوا نباش!« بعد به يک آهنگر 
زنگ زد تا با تيغ اره ش به کمک آن ها بيايد. آهنگر آمد و تيغ اره را از زير پل، روی قوزک 
پای پرويز گذاشت. پدرش پرسيد داری چكار می کنی گفت: »دارم قوزک پا را می برم، چون 
پل مربوط به اموال عمومي است و نمي شود بهش دست زد. بريدنش مجوز می خواهد. 
الكی که نيست. مملكت قانون دارد.« پدر پرويز از او خواست دست نگه دارد تا برود مجوز 
بگيرد. وقتی به سازمان اموال عمومی رفت، گفتند مسؤول مجوز به مرخصي رفته است. بايد 
تا فردا صبر کند. پدر پرويز هم چاره ای نديد جز اين که تا فردا صبر کند. آن شب جشن تولد 
پرويز را کنار همان پل در خيابان برگزار کردند و پدر پرويز فردای آن شب پول هايی را که 
به پسرش هديه داده بودند، به حساب اموال عمومی ريخت تا مجوز اره کردن پل را بگيرد.

زنــــگ
اقتصاد

      اداره
آمدم.  اداره  به  دير  امروز  ببخشيد  قربان  کارمند:   

ديشب خيلي دير خوابيدم!
                 رئيس: عجيب است! مگر شما غير

                 از اداره در خانه هم مي خوابيد؟

زنگ در
اولي: چرا ديروز نيامديد زنگ 

    درِمان را درست کنيد؟
  دومي: آمدم، ولي هر چه زنگ 
اجداد         زدم کسي در را باز نكرد.

قسم  ديروز  پدرام  اولي: 
مي خورد که پدرِ پدرِ پدرِ پدِر 

پدربزرگش را ديده است.
دومي: مگر مي شود؟

اولي: وقتي زبانت بگيرد مي شود.
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سرزمین یخمکی

زنــــگ
جهانی

 جهانگرد

آيا تا به حال سرخ پوست هايی را در فيلم های سينمايی  ديده ايد  که لباس هايی از پوست جانوران پوشيده اند و پرهای بزرگ و رنگارنگ 
پرندگان را روی سرشان  گذاشته ا ند و در حالی که سوار اسب به سرعت در حال حرکت اند، صداهای عجيبی شبيه جيغ و فرياد از خودشان در 

می کنند و در همان حال با تير و کمان تيراندازی هم می کنند؟
اين ها همان ساکنان اصلی مناطق شمالی قارة آمريكا هستند که از حدود بيست هزار سال پيش در سرزمين  کانادا زندگی می کردند، تا اينكه 
حدود 400 سال پيش سر و کلة انگليسی ها و فرانسوی ها پيدا شد. بعد از زد و خوردهای فراوان اين کشور را بين خودشان تقسيم کردند و 

سر سرخ پوست ها بی کاله ماند!

هنوز در شمال کانادا که به قطب چسبيده است اسكيموها با لباس هايی از پوست خرس و گوزن و سمور داخل خانه های يخی خود بدون 
يخچال و تلويزيون و کولر زندگی می کنند!
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زنــــگ
ادبیات

آب را اسراف کردن شيوة انصاف نيست  
هيچ کاری توی دنيا بدتر از اسراف نيست

با همين اسراف بعد از مدتی خواهيم ديد  
گِل می آيد جای آب از شير و آن هم صاف نيست

چند سالی می شود که برف و باران کم شده  
آسمان هم موضعش نسبت به ما شفاف نيست

رود پر آبی که آبش از سرت هم می گذشت  
می رسد روزی که حتی تا کنار ناف نيست

فكر کن رفتی دبليو سی و در پايان کار  
ناگهان می بينی آنجا آب در اطراف نيست

خواب می ديدم که سيمرغ از عطش جان داد و گفت 
بنده ديدم، آب حتی پشت کوه قاف نيست

آنكه چون من مشكلش آب است و شعرش آبكی است 
آدمی دلسوز بايد باشد و عالف نيست

شعر 
آبکی!

 شروین سلیمانی
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 روح اهلل احمدي 
 تصويرگر:مهدي عزيزي 

مصرف به اندازه
شنیدم که بعضی از شماها 

زنگ تفریح آب بازی 
می کنید. می دونید هدر 
دادن آب چه کار بدیه؟

ما همیشه به همه می گیم 
که باید در مصرف آب 

صرفه جویی کنیم. خودمون 
هم صرفه جویی می کنیم. 

بچه ها هم شاهدن!

آفرین به شما! حاال 
کی می دونه چطوری 

می شه در مصرف آب 
صرفه جویی کرد؟

برای یه مسواک زدن 
اندازةدوش گرفتن آب 

مصرف نکنیم. موقع 
حموم کردن آب بازی 
نکنیم. زنگ تفریح هم 
آب بازی نکنیم! اصالً 
هیچ وقت و هیچ جا 

آب بازی نکنیم. آقا  
تقصیر ما نبود!

بیایم یه چیزي اختراع کنیم که 
جایگزین آب بشه. اون وقت 
مي تونیم راحت آب بازي کنیم!

می شه اصالً مسواک نزنیم 
که آب هدر نره. به جای حموم 

هم بریم استخر. هم بیشتر کیف 
می ده و هم چون شما و بابااینا 
نیستین، می شه آب بازی کرد.

می شه معلم ها هم به جای اینکه دربارة 
زنگ تفریح حرف بزنن و توی کالس 
آب ببندن، موضوع رو عوض کنن و 

درس بدن!

البته آدم باید در مصرف نمک هم 
زیاده روی نکنه، چون فشار خونش باال 
می ره. حتی می شه دانش آموزانی رو که 

خیلی احساس بانمکی می کنن هم بفرستیم 
دفتر مدیر. نظرتون چیه!



1. پديده اي كه بر اثرنباريدن باران به مدت طوالني در يك منطقه روي مي دهد.
2. اصطالحي براي نوع گازهايي كه موجب پديدۀ گرمايش زمين مي شوند.

3. بر اثر الكتريسيتة ساكن بين دو ابر و يا  بين ابر و زمين ايجاد مي شود.
4. تودۀ عظيمي از برف و يخ كه از ارتفاعات كوهستان ها پايين مي ريزد و ويراني هاي 

فراوان  به بار مي آورد.
5. ستون چرخان و پيچيده اي از بادهاي بسيار قدرتمند كه با سرعت بيش از 450 

كيلومتر بر ساعت حركت مي كند و شكل قيف است.

6. دستگاهي كه امواج زمين لرزه را ثبت مي كند.
7. امواج سهمگيني كه بر اثر وقوع زمين لرزه ها يا آتشفشان ها در زير اقيانوس ها 

پديد مي آيند.
8. به ريزش سنگ و خاك از فراز تپه ها و كوه ها بر اثر عواملي مانند باران شويي و 

زمين لرزه گفته مي شود.
9. پس از بارش باران شديد و طغيان رودخانه ها روي مي دهد.

10. چشمه هاي آب گرمي كه در فاصله هاي معين زمين آب و يخ را با سرعت زياد 
به بيرون پرتاب مي كنند.
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از بالياي طبيعي به 

طور غير مستقيم از فعاليت هاي 

تخريبي انسان در محيط زيست ناشي 

مي شوند. آلودگي هوا، گرم شدن زمين 

و وقوع سيل بر اثر تخريب جنگل ها 

به دست انسان ها از آن جمله اند.

نسبت 

ميان مسافت دو 

نقطه روي نقشه و مسافت 

حقيقي همان دو نقطه در 

طبيعت را مقياس نقشه 

مي نامند. 

جو و برگشت دوبارۀ آن آب از اقيانوس به حركت 
به زمين و سپس به اقيانوس 
در اصطالح گردش آب در 

مي شود.طبيعت يا چرخة آب ناميده 

سطح زمين مي رسد.زمين گفته مي شود كه به از مواد مذاب اعماق يا الوا به توده اي گدازه 

مسا
جواب جدول را به دفتر مجله ارسال كنيد بقه

و جايزه بگيريد.

   ايميل مـــــا
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آشنـايي بـا رشتـة 
نقشه كشي معماري

  مريم سعیدخواه 

ما شما را با دانش آموز يا هنرآموزي آشنا مي كنيم  كه 
يكي از كارهايش كشيدن نقشه است. هديه شيشه بر، 
مي گويد:  و  مي خواند  معماري  نقشه كشي  رشتة 
»نقشه كشي معماري يعني روياپردازي. يعني اينكه تو 
بتواني روياهاي بزرگ را در ذهنت به شكل نقشه تصور 

كني و روي كاغذ پياده كني.« 
هديه نقشة آمدن به اين رشته را از دوران كودكي 
دختر  از  رشته  انتخاب  براي  هم  باز  اما  داشته، 
كمك  بوده  رشته  التحصيل همين  فارغ  كه  خاله اش 

گرفته است. هديه مي گويد:
مي رفتم،  كه  آشنايي  و  فاميل  هر  خانة  بچگي  »از 
اين  وارد  كه  حاال  و  مي كشيدم  را  خانه شان  نقاشي 
را  خانه ها  آن  پالن  من  كه  فهميده ام  شده ام  رشته 

مي كشيدم.«
 خانة رويايي هديه شيشه بر تلفيقي است از  معماري 
مدرن و سنتي. هديه مي گويد: »وقتي وارد اين رشته 
تا  كنيد  كار  و  بخوانيد  بايد حسابي درس  مي شويد، 

موفق شويد و به نتيجة مطلوب برسيد.«
 از او پرسيديم: » تو كار هم مي كني؟« هديه گفت: 
مشغول  نقشه كشي  شركت  يك  در  تازگي  به  »بله، 
شده ام، اما منظورم از كار كردن، فعاليت هاي عملي 
رشتة معماري است. اين رشته يكي از پركارترين 

رشته ها براي كار عملي است.«
درس  آن  در   شيشه بر  هديه  كه  هنرستاني   
مي خواند، مثل خيلي از مدرسه هاي ديگر است، 
با اين تفاوت كه آن ها درس هاي عمومي را پشت 
ميز و نيمكت مي گذرانند، اما براي درس هاي 
كارگاه  مثل  دارند.  كارگاه  اختصاصي 
نقشه  كارگاه  رايانه.  كارگاه  و  نقشه كشي 
نقشه كشي،  ميز هاي  از  است  پر  كشي 
ميزهايي كه بتوان ورق هاي بزرگ نقشه 
را روي آن قرار داد و با كمك نقاله و 

گونيا نقشه  كشيد.

تا به حال نقشه كشيده ايد ؟ اشتباه 
ايران را نمي گويم. نقشة  نكنيد، نقشة 
جهان هم نه! اصالً از كالس جغرافي خارج 
نقشه  يك  و  برداريد  كاغذ  و  قلم  شويد. 
براي آيندۀ خودتان بكشيد. آيندۀ  برخي از 
شما با همين نقشه رقم مي خورد. نقشه  اي 
نقشة  مي  كشيد،  خودتان  براي  امروز  كه 
انتخاب رشته است. براي اينكه بهتر بتوانيد 

اين نقشه را بكشيد، با ما همراه شويد.

نقشه بكشيم!

30 
1395 آذر   3 شماره



شرايط ورود به اين رشته
براي ورود به اين رشته، مي توانید هم از طريق هنرستان هاي 
کار دانش اقدام کنید و هم هنرستان هاي فني و حرفه اي. 

البته با داشتن شرايط زير:
• داشتن حداقل معدل 16 در سال اول دبیرستان

اول  • شرکت در آزمون درس هاي هنر و حرفه وفن دورۀ 
دبیرستان و درس رياضی دورۀ اول دبیرستان در مبحث هندسه 

و ترسیم )در صورت تقاضای بیش از نیاز برای ثبت نام(
• شرکت در مصاحبة مشاوره ای

ادامة تحصيل 
فنی  آموزشكده های  پیوستة  کاردانی  دورۀ  در  تحصیل  ادامه 
کاربردی   – علمی  آموزشكده های  و  آزاد  و  دولتی  حرفه ای،   –

امكان پذير است.
چه کاره مي شويد؟

• نقشه کش نقشه های اجرايی معماری
• نقشه کش معماری داخلی

• نقشه کش نقشه های سازه ای
• نقشه کش رايانه اي

• کمك پژوهشگر معماری
• کار در دفتر مهندسان مشاور و طراح

 آنچه ياد مي گيريد 
ترسیم کامل نقشه با جزئیات کامل به وسیلة رايانه، طراحی  
ساختماني يك طبقه، ساخت يك پروژه به صورت ماکت، 
ِمترۀ* يك ساختمان و برآورد هزينة کامل آن برای يك 
توانايی  برداری،  نقشه  با دوربین های  پروژه ساختمانی، کار 
مبلمان کردن دکوراسیون داخلی، آشنايی با بناهای تاريخی.

توانمندي هاي 
الزم براي ورود به اين 

رشته
 داشتن انگیزه، عالقه، صبوري، دقت ونظم

داشتن استعداد، خالقیت و قدرت تجسم باال

 شناخت رنگ ها و آشنايی با اصول هندسه 

و رياضیات، داشتن  توان طراحی قوی

سختي 
تحصيل در اين 

رشته

و  از خواب  بايد  اين رشته شما  در 

تفريح خود کم کنید، چون کلي کار 

عملي داريد که بايد انجام بدهید.

مصالح؛ کارگاه حجم و ماکت؛ طراحی؛ ترسیم فنی و نقشه کشی؛ شناخت مواد و تخصصي اين رشتهدرس هاي  
مبانی طراحی معماری مبانی هنرهای تجسمی؛ نقشه کشی معماری؛ اتوکد؛ 

بناهای تاريخی. عناصر و جزئیات ساختمانی؛ نقشه برداری؛ آشنايی با 
وسايل و ابزار مورد نیاز تحصیلي اين رشته:

خط کش تي، تخته رسم، انواع گونیا و نقاله 
و رايانه

 31* برآورد هزينه هاي انجام يك پروژه.
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ماه محمدي   ياسمن رضايیان

 28 صفر: رحلت پيامبر)ص(
نه فقط آن هايی که دوستت دارند، بلكه تمام جهانی که شكوه تو را درك کرده بود، گريست. 
آخرين نماز صبح مدينه، حجه  الوداع و حرف هايی که می زدی، ما فهمیده بوديم چه حادثة 

عظیمی در راه است.
28 صفر سال 10 هجری روز غم انگیزی برای مدينه بود. آن قدر غم انگیز که انعكاس غمش 

تمام جهان را در بر گرفت. 
روايت است پیامبر)ص( در آخرين سفرشان به مكه- که به حجه  الوداع معروف است - در 
سرزمین عرفات و پس از نمازهاي ظهر و عصر هزاران مسلمان را مخاطب قرار دادند و 
گفتند: »ای مردم، سخنان مرا بشنويد. شايد پس از اين شما را در اين نقطه مالقات نكنم.«

28 صفر: شهادت امام حسن)ع(
به شكل های  است  ممكن  مظلومیت  مظلومیت چیست؟  کامل  تعبیر 
متفاوت اتفاق بیفتد و در مورد شما، شما مظلومیت را از هزار زاويه 
تعريف کرده ايد. از تحمیل صلح از جانب حكومت اموی تا شهادت 

به دست همسرتان. شما اسطورۀ مظلومیت هستید.
معاويه که می دانست. در زمان زندگانی امام)ع( نمی تواند اهداف ناپسند 
خود را به سرانجام برساند، تصمیم گرفت ايشان را به شهادت برساند. سرانجام جعده، 
همسر امام)ع(، را با دادن وعده و وعید به اين کار راضی کرد. جعده با ريختن زهر در آب، 

امام)ع( را مسموم کرد و به شهادت رساند.

30 صفر: شهادت امام رضا)ع(
من آمده بودم. نه يك بار، که هزار بار. آخر تمام نمازهايم به شما 
سالم داده ام و اين چنین هر روز پنج بار به زيارت می آيم. من عادت 

کرده ام به اين ديدارها.

مأمون برای حفظ حكومتش امام رضا )ع( را از مدينه به مرو آورده و ترفندهايی به کار 
بسته بود، اما هیچ کدام به نتیجه نرسیدند. او فهمید وجود امام)ع( در نهايت باعث از بین 
رفتن حكومتش خواهد شد. بنابراين، تصمیم گرفت ايشان را از سر راه خود بردارد. اين کار 
بايد به صورت محرمانه انجام می شد تا اين نقطة تاريك بر صفحة حكومتش پیدا نشود. او 

از روشی مشابه معاويه استفاده و امام)ع( را مسموم کرد.

8

10

32 
1395 آذر   3 شماره



 12 تا 17 ربيع االول: هفتة وحدت
)والدت پيامبر به روايت اهل سنت و شيعيان(

راستی چه فرقی می کند کجای ايرانیم، چه گويشی داريم و چطور زندگی 
می کنیم ما در عین تفاوت با هم هستیم، چون اعتقاد مشترکی داريم. 
وقتی حضرت محمد)ص( مبعوث شد، به او ايمان آورديم. ما از همان 

زمان که پیامبر)ص( دين اسالم را آورد، مسلمان شده ايم. همین 
اعتقاد مشترك دلمان را قرص می کند و گره محكمی است که به 

هم پیوندمان داده است.
12 ربیع االول روز والدت پیامبر)ص( به روايت اهل سنت و 17 ربیع االول روز 

والدت پیامبر)ص( به روايت شیعیان است. امام خمینی)ره( فاصلة بین اين دو روز را »هفتة 
وحدت« نامگذاری کرده اند.

 روز پژوهش
يكی از بچه ها پرسید: »اجازه خانم، در مورد چه موضوعی؟«
خانم گفت: »هر موضوعی که خودتان به آن عالقه داريد.«

و  کنیم  تحقیق  دلخواهمان  موضوع  مورد  در  تا  داشتیم  فرصت  هفته  يك 
نتیجه اش را در قالب يك مقالة ده صفحه ای بنويسیم. در تمام اين مدت، 

پاتوق ما کتابخانة مدرسه بود.
باألخره يك هفته تمام شد و مقاله هايمان را تحويل داديم. من در 
مورد زندگی حیوانات قطب تحقیق کرده بودم. حاال، عالوه بر اينكه 

اطالعاتم در اين زمینه اضافه شده بود، يك محقق نوجوان به حساب 
می آمدم.

25 آذر روز پژوهش و چهارمین هفتة آذر هفتة پژوهش نامیده می شود. پژوهش باعث رشد 
خالقیت و اعتماد به نفس می شود.

  شب يلدا
پشت پنجره ايستاده بودم و برفی را تماشا می کردم که تازه شروع به باريدن کرده و بوی 
چای عزيز تمام خانه را پر کرده بود و چاشنی صدای خنده و سر و صدای بچه ها شده بود. 

با خودم فكر می کردم چقدر خوب است شب يلدا برف می بارد! 
زمستان خبر از وجودش می داد و من در دلم آرزو می کردم؛ آرزوهايی 

بزرگ که ايمان دارم با وجود خدای دانه های برف، برآورده می شوند.
»انقالب  نجومی  پديدۀ  با  هم زمان  است که  تاريخی  جشنی  يلدا 

زمستانی« برگزار می شود. 

27-22

12

25

30

 روز معلولين
ريحانه نويسندۀ مدرسة ماست؛ نويسنده ای که داستان هايش برندۀ جايزه های استانی و کشوری 

شده اند. هر بار که نشرية مدرسه منتشر می شود اولین کاری که می کنم 
اين است: سراغ صفحة داستان می روم تا ببینم اين بار ريحانه مرا به 

چه دنیايی می برد. 
برای  جالب  ايده های  از  پر  ذهنش  اما  دارد،  جسمی  معلولیت  ريحانه 

نوشتن است. مامان می گويد: »هیچ چیز نبايد جلوی پیشرفت آدم را بگیرد.«
12 آذر روز معلوالن و روز تمام کسانی است که با وجود نقص جسمی يا 

ذهنی، برای رسیدن به هدف های با ارزششان تالش می کنند.
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 اگر در فضای فیس بوك يا اينستاگرام 
بسیار  تعداد مخاطبان  با  فوق ستاره  به يك 
زياد تبديل شويد، در دنیای واقعی هیچ چیزی 
به دست نیاورده ايد. بهتر است به هدف های 

بزرگ خود فکر و برايشان تالش کنید.

 سعید چگیني

اينترنت بازي
همین چند سال پیش بود که رايانه های بزرگ خانگی با اينترنت پرسر 

به خانه ها آمدند. فهمیديم که می توان در خانه  و صدای »ديال آپ« 
نشست و با شخصی آن طرف کرۀ زمین چت کرد. اينترنت که سريع تر 
شد، فیس بوك هم آمد و توانستیم دوستان و  اعضاي فامیل را در صفحة 
مانیتورمان جمع کنیم. آخرين عکس های همديگر را ببینیم و از حال 
هم با خبر شويم؛ حتی توانستیم دوستان گمشده مان را هم پیدا کنیم. 
ولی کم کم خودمان در دنیای پر رنگ و لعاب شبکه های اجتماعی و 
کانال های تلگرام گم شديم. حاال ديگر از حال واقعی خواهر و برادر و 
نزديك ترين دوستانمان بی خبريم. حتی اگر هر روز پست های آن ها را 

اليك کنیم. 

حاال ديگر اين اينترنت بزرگ شده، غول شده و شاخ 
و دم درآورده است. اگر مواظبش نباشیم، می تواند همة 
می تواند  ببلعد.  را  ما  جوانی  و  نوجوانی  طاليی  روزهای 

آرزوهای ما را از دل هايمان بدزدد.
يادمان باشد، صفحات وب، شبکه های اجتماعی، تلگرام 
و ... هیچ کدام بد نیستند. همه می توانند ضروری و مفید 
باشند. ما بايد مهارت استفاده از آن ها را به دست آوريم.

 وقتی در يك شبکة اجتماعی شروع 
به شمردن تعداد اليك ها و کامنت هايتان 
کرديد، يعنی نیاز بیشتری به توجه ديگران 
پیدا کرده ايد. اين موضوع می تواند انرژی 

زيادی از شما بگیرد.

عضو  که  اجتماعی  شبکة  هر  در   
هستید، نکات امنیتی آن را ياد بگیريد 
و رعايت کنید. اطالعات خیلی شخصی 

و خانوادگی خود را اصاًل منتشر نکنید.
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اينترنت بازي
در  خود  از  تصويری  افراد  معموالً   

که  می دهند  ارائه  اجتماعی  شبکه های 
کاماًل با زندگی واقعی آن ها متفاوت است. 
هیچ وقت در فضای مجازی خودتان را با 

ديگران مقايسه نکنید. 

 شخصیتی که از خودتان در شبکه های 
اجتماعی معرفی می کنید نبايد خیلی از دور 
از شخصیت واقعی تان باشد. در اين صورت، 
استرس های  و  تضادها  دچار  روز  به  روز 

بیشتری می شويد.

 به همة آنچه می خوانید اعتماد نکنید. 
اينترنت پر از شايعات و اطالعات نادرستی 
است که خیلی از آن ها برای ايجاد انحراف 
ذهنی مخاطبان نوشته شده اند؛ مثل شبهات و 
سؤاالت دينی بی جواب يا با جواب های غلط.

 اگر به ارتباط مجازی عادت کنید، 
به مرور برقراری ارتباط با افراد خانواده، 
غیر  برايتان  جديد  افراد  و  دوستان 
ممکن می شود. در آينده به اين مهارت 

نیاز داريد.

 از همه مهم تر اينکه مواظب باشید 
هیچ وقت اينترنت و کانال های تلگرامی 
را جايگزين کتاب نکنید. اين کار اشتباه 

بزرگی است.

ارتباط هايي که در دنیای مجازی شکل  به   
واقعي  دنیای  در  کرد.  اعتماد  نمی توان  می گیرد 
به  زيادی  کمك  مخاطب  کردن  صحبت  حالت 
دنیای  در  ولی  می کند.  او  واقعی  منظور  فهمیدن 
را می بینیم،  تايپ شده  مجازی که فقط کلمات 

به درستی متوجه نیت اصلی مخاطب نمی شويم.

سرعت  به  چون  است.  جذاب  بسیار  اينترنت   
با افراد  می توان در دريايی از اطالعات غرق شد و 
بی شماری ارتباط برقرار کرد. مواظب باشید، آنقدر 
به  »معتاد  يك  که  نشويد  جذابیت  اين  وابستة 
بسیار  مشکل  يك  اينترنتی  اعتیاد  شويد.  اينترنت« 
جدی است و شايد مجبور شويد برای درمان آن به 

يك کلینیك ترك اعتیاد اينترنتی مراجعه کنید.
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 طرح: فاطمه رادپور
 اجرا: سونیا باوندپور

 ابزار و وسايل مورد نیاز: 
 بطري هاي شیشه اي در شكل و اندازه هاي متفاوت

 کاغذهاي طرح دار يا کاغذهاي کادو  و کاغذهاي رنگي
 وسايل نقاشي)رنگ گواش يا اکريلیك و قلم مو(

 وسايل کمكي براي کامل کردن موضوع )مثل شاخه و گل خشك(
  چسب چوب    قیچي     ماژيك

سالم دوستان، مي  خواهیم در اين قسمت، با استفاده از مواد بازيافتي، فعالیتي 
طراحي کنیم. شيء مورد اســتفاده بطري شیشه اي )بطري هاي مخصوص 

آبلیمو، شربت و عرق هاي گیاهي(
موضوع انتخابي زن روستايي و بومي است. شما مي توانید موضوعات متنوع 

ديگري نیز براي اجراي کار روي بطري هاي شیشه اي انتخاب کنید.

ابتدا ســطح شیشــه را مرحله به مرحله چســب چوب بزنید. 
کاغذهاي نقش دار را به تكه هاي کوچك برش دهید يا پاره کنید 
و ســطح شیشــه را با تكه هاي کاغذ بپوشانید. در قسمت باالي 
بطري، جايي براي شــال  و روسري و صورت زن بومي در نظر 
بگیريد. براي شــال و روسري رنگي ساده در نظر بگیريد. بعد از 
چسباندن کاغذ رنگي در قسمت شال، دايره اي به رنگ صورت، 
با استفاده از گواش يا رنگ اکريلیك بكشید. سپس اجزاي صورت 

را مثل چشم، بیني و دهان روي آن نقاشي کنید.
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 مي توانید از اين مجسمه هاي 
زيبا براي قرار دادن اشیا و 

يا گل استفاده کنید.

به مجســمة خود حالت  و رفتار دهید. براي دادن حالت 
از دست ها استفاده کنید جاي دست ها را مي توانید باالي 
ســر، طرفین بدن يا جلوي سینه در نظر بگیريد. با توجه 
به حالتي که براي دســت در نظر گرفته ايد، شكل آن را 
روي کاغذ نقش دار، هماهنگ با لباس، بكشید، برش دهید 
و در طرفین شیشه، در محل مناسب آن بچسبانید. براي 
ايجاد تنوع در شكل زن هاي بومي، مي توانید از بطري هايي 
با شكل هاي متفاوت استفاده کنید و با رنگ، نقش و شكل 

لباس هاي مختلف، اين تنوع را زيباتر کنید.
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    ) اول از همه اينكه، خيلی نظر 
  داشتيم راجع به جذابيت خوب و خنك
 »ضد زنگ« و اين باعث شد صفحه رو، 
پرانرژی و كلی نمكی تر ادامه بديم. اما 
در مورد لوسی و بی مزگی جك ها، دست 

و بالمون بسته است. فعالً لطفاً با 
لبخند وارد مجله شويد تا ببينيم 

چی پيش مياد! (
 

  عليرضا شيخ االسالمي
هم پاتوقی های عزيز

سالم!
همچنان به پاتوق خودتان خوش آمديد ...

           پیام های مكرر، متعدد، مستمر و مشعوف کنندۀ شما پاتوق دوستان عزيز را که 
        می خواندم، همه اش ِکیف فراوان بود و حظ بسیار! فقط بعضی دوستان از چاپ نشدن 

   آثارشان قدری شاکی بودند که بايد به کوچكی فضای اين پاتوق و بزرگی خودشان ببخشند.
باز هم همچنان صفای اين پاتوق به بودن و تحويل گرفتنش توسط شماست و بس.

آخر کالم اينكه پايیز نود و پنج به پايانش نزديك تر می شود و برای ما رفقای اهل پاتوق تنها سه ماه 
کنار هم بودن را به يادگار مي گذارد. اين يادگار بیشتر ماندگار تا خود بهار ...

داستان هم پاتوقی عزيز

نظرات و مطالب شما به دست ما رسید:
هادی داوودی/ فاطمه نجفی

علی جابری انصاری/ محدثه مومنی
متین قلی زاده/ مبینا قره داغی

پدرام رحیم پور/ فاطمه قلی پور
يحیی منافی/ مهرنوش شاه عباسی

شمارۀ پيامك 

3000899596 

مبینا عابدينی از شهر قدس داستانی نوشته است که روايت کلی آن 

به اين شكل است که »يكتا« در روستای »جواهر ده« زندگی می کند 

و مسئول آبیاری به گلدان های »فائزه خاتون« است که برای مدتی به 

شهر رفته است، اما ناگهان با دو پسر جوان تنومند روبه رو می شود، 

که از ديوار باغ باال می روند و وارد آنجا می شوند. در انتهای داستان 

می فهمیم آن دو نفر نوه های خاتون بوده اند. 

قسمت کوتاهی از داستان ايشان را می خوانیم: » يكتا  در حالی که 

سعی می کرد چشمان گرد شده اش تمام جزئیات را ضبط کند، دست 

راستش را به دهان برد و طبق عادت قبلی اش که از دو سه سالگی 

همراه اش بود، شروع به جويدن ناخن هايش کرد.

همیشه آن قدر ناخن های بینوا را می جويد که خون کنارشان لخته 
می بست.

حواسش را دوباره جمع کرد. دو پسر اطراف را نگاه کردند تا مطمئن 

شوند کسی متوجه آن ها نیست.«

مبينا خانم، داستان شما شروع خيلی خوبی دارد كه بيان حاالت و توجه 

برايش  را  خوبی  آغاز  داستان،  شخصيت های  رفتاری  ويژگی های  به 

ماجرا  ادامة  فهميدن  برای  را  مخاطب  شروع،  اين  است.  زده  رقم 

آنجايی كه يكتا و چند نفر از مردان و زنان  كنجكاو می كند. مخصوصاً 

روستا به سراغ دزدهای خانة خاتون می روند. اما شايد ما منتظر پايان 

البته  و  می شود  تمام  سريع  داستان  آخر  بوديم.  غافلگيركننده تری 

جمالت پايانی هم قدری رنگ و بوی نصيحت گرفته و از مدل روايت 

داستانی خارج شده است.

• محمدرضا و خيلی از دوستان گفته اند: 

بخش ضد زنگ عاليه و البته بايد 

داستان های خنده دار و طنز زيادتر گذاشته 

شود تا روحية ما دانش آموزان عوض شود، 

اما جوك ها خيلی بی مزه است. 
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متن ادبی هم پاتوقی عزيز
 ماجده عاليی از اصفهان متن ادبی زير را برای ما فرستاده است:

خدايا،  گفت:  و  رفت  خدا  پیش  بود.  گرفته  را  تصمیمش  »فرشته 
می خواهم زمین را از نزديك ببینم. اجازه می خواهم و مهلتی کوتاه. 
را  فرشته  درخواست  خداوند  است.  زمینی  تجربه ای  بی تاب  دلم 
اين  اينجا می سپارم.  را  بال هايم  بازگردم،  تا  فرشته گفت:  پذيرفت. 
بال ها در زمین چندان به کار من نمی آيند. خداوند بال های فرشته را 
روی پشته ای از بال های ديگر گذاشت و گفت: بال هايت را به امانت 
نگاه می دارم، اما بترس که زمین اسیرت نكند، زيرا که خاك زمین 
دامنگیر است. فرشته گفت: باز می گردم، حتمًا باز می گردم. اين قولی 
از  و  آمد  زمین  به  فرشته  می دهد.  خداوند  به  فرشته ای  که  است 
ديدن آن همه فرشتة بی بال تعجب کرد. او هر که را می ديد، به ياد 
می آورد، زيرا او را قباًل در بهشت ديده بود. اما نمی فهمید چرا اين 
فرشته ها برای پس گرفتن بال هايشان به بهشت بر نمی گردند. روزها 
گذشت و با گذشت هر روز، فرشته چیز جديدی را از ياد مي  برد. و 
روزی رسید که فرشته ديگر چیزی از آن گذشتة دور و زيبا به ياد 
زمین ماند. فرشته هرگز به بهشت برنگشت«نمی آورد؛ نه بالش را و نه قولش را. فرشته فراموش کرد. فرشته در 

ماجده خانوم، متن ادبی متفاوت و خالقانه ای دربارۀ زندگی ما انسان ها 
روی اين كره خاكی و دور شدن از اصل و اصالت بهشتی خود نوشته ايد. 
بيت از جناب حافظ مي اندازد كه:تعابير ادبی و بكری را هم به كار برده ايد. متن شما خيلی ها را ياد اين 
من ملك بودم و فردوس برين جايم بود / آدم آورد در اين دير خراب آبادم

صبر تا بهار
كوچه ها شدند از برگ لبريز باز آمد پاييز 
باز آمد سوز

                      1۴ ساله/ تهران                            مهسا گودرزیصبر كردن تا بهار رااما دوست دارد اين انتظار راهست بازگشت دوستانشاو می داند كه پايان اين سرماپرستو ها جز او آشيانه ای ندارندتا بهار ساكنی ندارد آن درخت النه ای نداردپرشده از برگ های نارنجیدرختی هست در كنجیدر شب و در روز 

  پيام نگار مـــــا:

nojavan@roshdmag.ir

برای نقد و نظر. 
فقط لطفًا حتمًا نام 

شهر و پايةتحصیلی 
خودتان را هم برای 

ما بنويسید.

•آقا عرفان صابری گفته است: 

        من يك نويسنده هستم كه بيشتر 

              كارهايم، داستان هايی بر اساس بازی 

            »ماين كرافت« است. ما نويسنده های

         كم سن و سال كسی را نداريم كه با 

                چاپ كردن داستان هامون از ما حمايت كنه... 

               ) آقا عرفان، ما دقيقاً برای چاپ داستانای 

              شما نويسنده هاست كه 

پاتوق زديم. كاش داستانت رو هم

برامون می فرستادی! (
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2  اگرقسمت هاي مشكی تا انتها خالی باشند،
               در اين شكل چندمكعب به کار رفته است؟

3  کدام دو شكل تكراری هستند؟

2
5 6 4

4 7 3 9

6 5 1 4 3
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6 9 5 1

3 5 8
2

1سودوكو

ني
ربا

ي ق
دعل

حم
 م

   n o j a v a n @ r o s h d m

a g
. i

r  
مـا

ار 
نگ

ام 
پي

4  با توجه به اعداد، عددپنجم را حدس بزنید.
3, 11,  24, 42 ,      
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اگر مريم 7 جلد کتاب بخرد،500 تومان اضافه مي آورد و اگر 8 جلد بخرد،700 تومان کم مي آورد. اگر کتاب هايي که مريم 
انتخاب کرده است، همه يك قیمت باشند، قیمت هر کتاب چقدر است؟

5 هر کدام از عبارات و اشكال زير نشان دهندۀ، يك چیز ديگر است.اين معماها را حل کنید و از دوستان خود بپرسید.

جواب معما را به 
دفتر مجله ارسال 

كنيد و  به قيد قرعه 
جايزه بگيريد.

nojavan@roshdmag.ir  پيام نگار مـــــا

معما

آن نوک زبان من است

آن

=

=

=

=

=

ابـــــــــــزار

زارابـــــــــــزار
ـــ

ـــ
ـــ

بــ
ا

زار
ـــ

ـــ
ـــ

بــ
ا

قـــــــــــــــــصه
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توپ نمدي
آشنايي با ورزش تنيس

 مهدي زارعي

رقابت های تنیس از پر تحرك ترين رقابت های ورزشی هستند که با راکت انجام 
می شوند. اين رقابت ها به استقامت فراوانی نیاز دارند، زيرا مسابقات آن ها بیشتر 

از دو ساعت به طول می انجامد. 

زمان استراحت
در مسابقات مردان، بعد از هر 3 ست، 

ورزشکاران می توانند 10 دقیقه استراحت کنند. 
در بخش زنان بعد از هر 2 ست ورزشکاران 10 

دقیقه استراحت می کنند.

سرويس زدن در تنيس
بازیکن اجازه دارد در فاصله هاي 4و12 متري از انتهای سمت 
چپ یا راست عرض زمین سرویس بزند. تنیس باز حتماً باید 

ضربة خود را به سمت مخالف زمین حریف بزند. یعنی اگر 
مثاًل در سمت چپ ایستاده است، باید ضربة خود را به سمت 

راست زمین بزند.
- زنندة سرویس در اولین ضربه باید در بخش راست زمین 

خود بایستد، اما در بار دوم که نوبت زدن سرویس است، 
باید از سمت چپ زمین خود سرویس بزند.

-اگر یک سرویس به خارج برود یا به تور برخورد 
کند، بازیکن می تواند یک بار دیگر سرویس بزند.

راكت
هر راكت از دستگيره، دسته و سر 
تشكيل شده اســت. در سر)قاب( 
راكت  شــبكه ای توری شكل وجود 
اســت  نايلونــی  آن  جنــس  دارد. 
و ضربــه بــه تــوپ با اين قســمت 
زده می شــود. تنيس بــاز نمی تواند 
وســيله ای به راكت وصــل كند كه 
شدت ضربه را افزايش دهد. طول 

راكت 73/66 سانتی متر است.

لباس
تنيس بازها می توانند پيراهن آستين 
كوتــاه يــا بی آســتين، شــورت بلند يا 
شــلوارك و كفش ورزشــی بپوشــند. 
كــف كتانــی تنيس الســتيكی اســت. 
ورزشكاران می توانند پيراهن هاي خود 
را از هــر رنگی كــه می خواهند انتخاب 

كنند.

توپ
توپ تنيس از الســتيك است 
و روی آن بــا نمــدي زرد رنگ 
پوشــانده شــده اســت. وزن 
تــوپ حداقــل 56.7 گــرم و 
اســت.   گــرم   58.8 حداكثــر 
بــرای اين كه مشــخص شــود 
توپــي براي برگزاری مســابقه 
مناسب اســت يا خير، بايد از 
دو مــاه قبل تــوپ را در محل 
برگــزاری بازی قرار داد تا اگر 
دچــار تغييــر وزن شــد از آن 

استفاده نشود.
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روزانه همة ما مسافت زيادی را راه می رويم، اما از آن 
جا که پیاده روی ما با سرعت نیست، نمی توان آن را 
»ورزش« نامید. از طرف ديگر، مدت زيادی از زندگی 
روزانة ما بدون حرکت می گذرد؛ روی صندلی مدرسه، 

در خانه جلوی رايانه و در حال بازی با موبايل!
آيا در محیط های کوچك و آپارتمانی می توان ورزش 
کرد؟ جواب مثبت است. آن هم ورزشي بسیار پرتحرك 

و مفید!
برای اين کار، در برابر يك پله بايستید. پای راست خود  
را روی پله بگذاريد. بالفاصله پس از آن که پای راستتان 
روی پله قرار گرفت، پای چپ را هم روی پله بگذاريد.

)درست مثل زمانی که از راه پله باال می رويد(
در مرحلة بعد، پای راست خود را از پله برداريد. درست 
مثل اين که يك دوربین فیلم برداری برعکس حرکت 
باال رفتن شما را نشان می دهد. حاال پای چپ را هم پايین 
بگذاريد و دوباره در حالتی قرار بگیريد که قبل از شروع 

ورزش و باال رفتن از پله داشتید. 
حاال يك بار ديگر حرکت را تکرار کنید؛ پای راست 
روی پله  و پس از آن پای چپ. وقتی هر دو پايتان روی 
پله قرار گرفت، باز هم حرکت را به صورت معکوس 
انجام دهید و پای راست و پای چپ را برداريد. اين کار 
در ظاهر ساده است، اما اگر با سرعت آن را انجام دهید. 
انجام حرکت» پله هاروارد« به مدت يك دقیقه، به اندازۀ 
يك کیلومتر دويدن و پیاده روی کالری مصرف می کند. 
ضمن اينکه دويدن به فضا نیاز دارد، اما اين حرکت را 
با يك پله، يا حتی يك چهار پاية کوچك می توان انجام 

داد. 
همین حاال شروع کنید و اگر فکر می کنید کار آسانی 
ثانیه  چند  از  پس  تنها  ببريد.  باال  را  سرعتتان  است، 
می بینید همین کار به ظاهرآسان تا چه اندازه دشوار 

است و به صرف انرژی فراوان نیاز دارد!

با يك پله ورزش كنيد!

زمين تنيس
رقابت تنیس در زمین های خاکی، زمین چمن و زمین سخت برگزار می شود، 
طول زمین23/77 متر و عرض آن در بازی های انفرادی 8/23 و در رقابت های 
دو نفره 10/97 متر است. زمین به وسیلة تور از وسط به دو نیمه مساوی تقسیم 
به  باید  را  تور  به زمین محکم می شود.  پایه فلزی  با کمک دو  تور  شده است. 
گونه ای کشید که فضای بین دو پایه را به صورت کامل پر کند. شبکه های تور 
هم باید به حدي کوچک باشند. که توپ از بین آن ها عبور نکند. ارتفاع تور در 

دو بخش کنار تور) که تور به میله ها متصل است( 1/07 متر است. 

تعریف ست و گيم
ست: هر بازی 3 یا 5 ست دارد.  هر ست از نوبت هایی تشکیل شده است که 

آن ها گیم می گویند. در هر ست، بازیکن حداقل باید 6 گیم را برنده شود.
در رقابت های 3 ستی، تنیس بازي برنده است که دو ست را برنده شود. اما در 

رقابت های 5 ستی، نفری برنده می شود که 3 ست را پیروز شود. 

امتياز در تنيس
در بازی تنیس، هر بازیکنی که توپی را در زمین حریف قرار دهد و حریف 

نتواند آن را بازگرداند، 15 امتیاز می گیرد. در صورتی که بازیکنی برای دومین 
بار موفق شود امتیاز بگیرد، امتیازهاي او 30 می شود. در سومین ضربة موفق، 
بازیکن به امتیاز 40 می رسد و در صورتی که آخرین ضربه را در زمین حریف 
قرار دهد، برندة گیم می شود. اگر هر دو بازیکن در امتیاز 40 مساوی شوند، 

آن قدر به بازی ادامه می دهند تا یکی از نفرات دو بار پشت سر هم از حریف 
خود امتیاز بگیرد.

*اگر یک بازیکن توپ را به خارج از زمین بزند یا اینکه دو بار پشت سر هم 
سرویس خود را از دست بدهد، یک امتیاز به سود رقیب حساب می شود. 

تعویض جای بازیکنان
در هر گیم، یکی از بازیکنان تمام سرویس ها را می زند، اما در پایان گیم، بازیکن 
زمین عوض  در  بازیکنان  اول، جای  از گیم  بزند. پس  را  باید سرویس ها  مقابل 
می شود و پس از آن هم، هر 2 ست یک بار، بازیکنان جای خود را تغییر می دهند.
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 اعظم الریجاني

و اينك تويي که پديدار مي شوي اي زيبايي پنهان اينك منم که رها مي کنم کسالت تكرار را
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ديروز موزون بودم بي آهنگي که بشنوي

و امروز سنگینم بي وزني که احساس کنم

و ساده ام، آن قدر ساده که درکم نمي کني!
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پاسخ معماهاي  من کي نرفتم؟

ضد 
ك سخنان 

ك و لها
ضحا

 )1
ت و 

س يکي راس
هم مي گويند. پ

شاه 
ديگري دروغ مي گويد. اما 

س 
ت دو نفر دروغ گفته اند. پ

گف
ت 

ك نفر ديگر هم دروغ گفته اس
ي

ب. 
ت به جر لهراس

و او کسي نیس
ب دروغ مي گويد و دزد 

س لهراس
پ

ت!
اصلي اس

ت، 
ش گف

سیاو
2( همان طور که 

ت. اين که سه 
پاسخ خیلي ساده اس

ت رفته باشند، يا 
نفر به مقصد درس

ت رفته 
ك نفر به مقصد نادرس

ي
ت و هر دو غیر 

باشد، يکي اس
ت! زيرا اگر سه نفر به 

ممکن اس
ت رفته باشند، بديهي 

مقصد درس
ت که چهارمي هم به مقصد 

اس
ش از 

س دو بخ
ت مي رود! پ

درس
ت بوده 

س نادرس
کیکاوو

جملة 
ت 

ت سوم درس
و ناچار بايد قسم

باشد. يعني دقیقاً دو نفر به مقصد 
ت رفته اند و در نتیجه دو نفر 

نادرس
ت رفته اند.

هم به مقصد نادرس
3( اگر گوينده دروغ گفته بود، 
ت 

ش راس
ت جمله ا

صور
در اين 

ش 
ب در مي آمد! )زيرا بخ

از آ
ت(. اما ممکن 

ش درس
دوم جمله ا

ك جمله هم دروغ 
ت که  ي

نیس
س او دروغ 

ت باشد. پ
و هم راس

ش 
جمله ا

دوم 
ت 

نگفته و قسم
ت 

ت. لذا بايد قسم
ت اس

نادرس
کل 

ت باشد)زيرا 
درس

اول آن 
ت بود!( يعني او 

راس
ش 

جمله ا
ت!

هومان بوده اس

رنگ شگفتي مي زند بر آخرين لحظة امروز خورشید
مه شبانگاهي که پناه آورده به آخرين پنجرۀ بدون پرده

سرسبزي و استواري درختان به پايداري و  استحكام ريشه ها و 
تنفس در هواي نور است. همانسان، شادي، ريشه نشاط، سرزندگي و 
استواري ما است. بخند به روي زندگي و در هواي نشاط و نور نفس 

بكش تا پشتت گرم و قدمت استوار بماند. 

کنار مي آيم مثل نسیم با حصار جنگل
کنار مي آيم مثل سیاهي با روشناي دم صبح

کنار مي آيم مثل گل با پژمردگي
کنار مي آيم مثل تیك تیك ساعت با دلهرۀ عصر جمعه

کنار مي آيم مثل پرنده با زمستان
کنار مي آيم مثل پنجره با ديوار

کنار مي آيم مثل حنجره با آه
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ايكاروس اســطوره اي يوناني است. او موفق شد با بال هايي که پدرش دي ديلوس از موم درست 
کرده بود پرواز کند. اما او پند پدرش را فراموش کرد و با بال هاي مومي اش، تا نزديك خورشید 

پرواز کرد. گرماي خورشید موم را آب کرد و ايكاروس در دريا سقوط کرد.

نام اين پردۀ نقاشي»سقوط ايكاروس« است . اين منظره با رنگ  و روغن روي بوم كار شده است، اندازۀ آن 112 
73/5 سانتي متر است و از آثار موزۀ سلطنتي هنرهاي تجسمي بلژيك در بروكسل به شمار مي رود.

 زهره پریرخرازايكاروس

شما از تماشاي اين نقاشي لذت مي بريد؟ اگر  
پاسختان مثبت است، علت آن چیست؟

آيا زاوية ديدي که نقــاش انتخاب کرده، 
برايتان دلنشین است؟

ما از باال چشــم اندازي وســیع را مي بینیم. 
اين چشــم انداز را ما از ديد پدر ايكاروس، 
وقتي که پســرش هنوز در آســمان پرواز 
مي کند، مي بینیم. درياي ســبز آبي آرام تا 
افق گسترده شده اســت. کشتي ها آرام و 
نرم روي آب مي روند. کنار کشتي بزرگ تر 
پاهاي ايكاروس را مي بینیم که از آب بیرون 
زده است. در ساحل چوپاني، به آسمان، به 
آن جا که دي ديلوس پرواز مي کند، چشم 
دوخته اســت و بعد دهقاني را مي بینیم که 
زمین را شخم مي زند؛ فارغ از پیشامدهاي 

دور و برش.

سايه روشن ها چه گونه اند؟
در آسمان دگرگون، نور خورشید پنهان 
چشم ما را تا جلوي نقاشي هدايت مي کند. 
خورشید انعكاسي گرم روي آب دارد و 
کاري مي کند که بادبان سفید کشتي و 
پشم سفید گوسفندان درخشان تر ديده 
شوند. بر زمین، پشت چوپان و دهقان، 
روشنايي خاصي مي بخشد و از راست تا 
چپ نقاشي سايه هاي ظريف و لطیفي به 
وجود مي آورد. اين روشنايي که به شكل 
قطبي در نقاشي حضور دارد، آرام آرام 

از دو سو رو به تیرگي مي گذارد.

رنگ ها چه مي گويند؟
اين چشم انداز دلپذير با ترکیبي از رنگ هاي 
سرِد سبز و آبي، و گرِم قرمز و زرد و انواع 

قهو ه اي قرمز و سفید خلق شده اند.
مــا گرماي آفتاب و هیجــان زندگي را به 
کمك رنگ هاي گرِم قرمــز و زرد که در 
سبزها و قهو ه اي ها هم حاضرند، بیشتر حس 
مي کنیم. اوج سبز آبي ها در دريا و اوج رنگ 

قرمز در لباس دهقان است.
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ساخت تصوير چه مي گويد؟ زهره پریرخ
به جز سطح هاي بزرگ تر که با هم موازي هستند، خط هاي نامرئي و پنهاني هم اين ساخت هندسي را حمايت مي کنند. خط هاي 
نقطه چین خط هاي حمايت کنندۀ اين سطح هاي موازي هستند. به نظر مي آيد زيبايي تصوير جداي از رنگ، شكل و فرم، مديون 

ساختار نو و جذاب آن هم هست.

 نقاشي از سطح هايي موازي 
به وجود آمده اســت که 
از پايین ســمت راست به 
طرف باالي ســمت چپ 
گستردگي آن کم مي شود.

 کوچك تر شــدن سطح ها سبب مي شود آخرين تكه زمین، نشانه اي شود و چشم ما را باز به 
داخل تصوير برگرداند. در اين برگشت، جهت عناصر تصوير به ترتیب از پايین سمت راست، 
دست شخصي که لب آب نشسته، پاي ايكاروس که از آب بیرون آمده است، جهت بادبان ها 
و از باال به ترتیب تیرگي زمین که به تیرگي پاي درخت ها مي پیوندد، قله کوه و صخرۀ میان 

آب، ما را به افق دور دست و خورشید درخشان که حیات بخش است باز مي گرداند.
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طرز 
تهيه

  ندا عظیمي

بهترين زمان خوردن 

هندوانه قبل از غذاست. و 

خوردن آن،  بالفاصله بعد از غذا، 

باعث اختالل هضم می شود.در حالت 

ناشتا، مخصوصاً در هوای گرم يا در 

هنگام تشنگی هم، مضر است.

برای افراد ديابتی مفيد خوردن هندوانه نكته: 
نيست، زيرا قند موجود در 
هندوانه، قند خون  افراد 

ديابتي  را به سرعت باال مي برد.

واحدهای گروه های غذايی چه اندازه اند؟
=1 واحد از گروه لبنيات  1 ليوان شير يا يك ليوان ماست يا 2 ليوان دوغ 

=1 واحد از گروه گوشت  60 گرم گوشت يا يك تخم مرغ يا 1/2 ليوان حبوبات پخته
__3 ليوان آب ميوه 

4
=1 واحد از گروه ميوه    1 عدد ميوۀ متوسط مثل يك سيب متوسط،  

__1  ليوان سبزی پخته
2

=1 واحد از گروه سبزی  1 ليوان سبزی خام خرده شده ) 1 ليوان ساالد (  
 1__

2
1 بــرش نان ) تافتون، ســنگگ، بربری ( به اندازۀ كف دســت 30 گرم،  =1 واحد از گروه نان 

ليوان برنج پخته يا ماكارانی پخته ، 3/4 ليوان غالت آمادۀ خشك .

پيتزا هندوانه

بيان اين واحدها تنها به اين منظور است كه شما بدانيد، آيا مصرف روزانه تان از گروه های غذايی در حد 
مورد نياز است يا خير. اگر خيلی كمتر از ميزان الزم مصرف می كنيد، در آينده ای نزديك به كمبود مواد غذايی 
مبتال خواهيد شــد و اگر خيلی بيشــتر، اضافه وزن و چاقی در انتظار شــما خواهد بود.  با تمام  اين موارد، تعيين 
ميزان دقيق انرژی مورد نياز و تنظيم رژيم صحيح بر اســاس تمايالت و شــرايط خاص شما بر عهدۀ رژيم شناس 

است. تنظيم رژيم های دقيق چاقی و الغری بايد  به صورت فردی صورت گيرد. 

هرم غذايی!
 درست بخوريم.

 كم بخوريم، هميشه بخوريم.

_ هندوانة گرد         _ موز حلقه شده
_ سيب خرد شده      _ كيوی حلقه شده
_ انگور حلقه شده     _ پنير رنده شده

_ آلبالوي خشك بدون هسته 
_ توت فرنگی خرد شده

_ گردو و مويز يا شكالت خرد شده

مواد 
الزم

ابتدا هندوانه را از عرض مي بريم و آن را مانند پيتزا تقسيم می كنيم. سپس روي هر برش 
كيوی ، سيب و انگور قرار می دهيم. می توانيد از هر ميوۀديگری هم كه مانند مخلفات پيتزاست 
استفاده كنيد؛ مثالً انگورهای سياه به جای زيتون. از گردو و مويز يا تكه های ريز شكالت هم 

می توانيد استفاده كنيد . اين دو برای از بين بردن طبع سرد هندوانه هم  مفيد است.
بعد ازچيدن مخلفات روی پيتزا، مقداری پنير روی آن رنده كنيد تا نمايی مثل پنير پيتزا به شما 
بدهد. با اين پيتزای سالم و زيبا و رنگين، از مهمان های شب يلداتون پذيرايی كنيد و شب خوبی 

داشته باشيد.

خوردن هندوانه در  اشخاص سرد هستيداگر سرد مزاج 
مزاج باعث درد مفاصل مي شود.در اين 

موارد خنثا كنندۀ زيان هندوانه، عسل، 
قند و امثال آن است.
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