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                                                                                                                  سردبیرمتشكريم. خدايا، ما تو را خیلي دوست داريم! عاشقت هستیم!را با او شروع مي کنیم و در پايان باز به او مي رسیم. خدايا از اينكه اين همه به فكر حال ما بوده اي، به راســتي که گردش فصل ها حرف هاي زيادي دارد و ما را به ياد خدا مي اندازد. ما هر سال زيباي برفي اش، در پاي کرسي گرمش سالم کنیم. و خش خش برگ ها و فصل شروع قصه ها برسیم و بعد در اين چرخه به زمستان سفید با دانه هاي آري، بهار خرم و پرگل بهانه اي اســت تا از تابستان داغ عبور کنیم و به برگ ريزان درخت ها همه زيبايي خیره کننده  در بهت و حیرت فرو مي رود.اما خداي مهربان دنیاي ما را چهار فصل آفريده است؛ چهار فصل زيبا و متنوع. انسان از اين خیلي خسته کننده و يكنواخت خواهد بود.باشــد، به نظر تو زندگي در آن دنیا با يك رنگ و يك نوع هوا و يك نوع مزه چگونه است؟حتمًا  اگر فقط براي يك لحظه چشم هايمان را ببنديم و به دنیايي فكر کنیم که فقط يك فصل داشته زيباترين هديه هاي خدا باشد.از نعمت هاي خدا از همه زيباتر و شــگفت انگیزتر است؟ شايدگردش فصل هاي سال از بهترين و نعمت هاي خدا بي پايان و بي شمارند. زيبا و عجیب اند. ديشب با خودم فكر مي کردم، کدام يك چه حكايت عجیبي است حكايت فصل هاي سال؛ حكايت ماه هاي رنگین کماني سال!
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  علیرضا متولي                                           

کنسرو روحیه!

در هنگام گذشتن از پل نوجوانی، با آن کوله پشتی نه چندان 
پُر، کم کم می فهمی بايد در سر راهت چیزهايی به کوله پشتی 

اضافه کنی. اما بايد حواست باشد که زياد سنگینش نكنی.
اين پل سرزمینی است که نوجوانی ات را روی آن می گذرانی 
و نوجوانی دورانی نیست که بخواهی تنها باشی و تنهايی اين 
سفر را ادامه بدهی. باالخره چند تا رفیق پیدا می کنی و دوستی 
را و دوست داشتن را تمرين می کنی. اما بايد حواست 
باشد که رفیق بازی مرز دارد. گاهی رفیق بازی های 
می کنند.  سنگین  را  کوله پشتی ات  مرز  و  بی حد 
گاهی رفیق بازی باعث می شود بارهای رفیقت را 
هم توی کولة خودت بگذاری؛ طوري که کوله ات 
سنگین و سنگین تر می شود و  ديگر نمی توانی چابك 

و شاداب به راهت ادامه بدهی. 
گاهــی توجه زياد بــه اطرافت 
ممكن است تو را در يك جا 
نگه دارد. مثاًل ممكن اســت 
يك بازی رايانه  اي که تازه مد 

شده، وقت زيادی از تو بگیرد.
بايد  پل  اين  روی  باشد،  يادت   
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وقتت را تنظیم کنی و آن را تلف نكنی. بايد به راه خودت 
ادامه بدهی، اما نه چنان که خسته شوی و نه چنان که از 
راه باز بمانی؛ آهسته و نرم، اما پیوسته. ممكن است امروز 
که اين نوشته را می خوانی، ناگهان متوجه شوی وقت زيادی 
از عمرت را از دست داده ای! نگران نباش! روحیه ات را از 
دست نده. ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است! کمی 
استراحت کن. فكر کن و دوباره راه بیفت.  اينجاست که بايد 
در کنسرو روحیه ات را باز کنی و با کله بروي توي آن کمی 
روحیه بخوری تا جان دوباره بگیری. شايد يك رفیق خوب از 
توی اين کنسرو بیرون بیايد و به تو روحیه ای تازه بدهد. اين 
رفیق خوب فقط دوستانت نیستند، شايد يك کتاب خوب،  و 

شايد پدر يا مادر يا يكی از بستگانت باشد.
 گاهی يك شعر خوب هم به آدم توان تازه ای می دهد. حتي 
يك ترانة امیدوار کننده يا يك رمان. می توانی سر راهت 
کتاب هايی برای تقويت روحیه ات بخری و گاهی مجله ای 
بخوانی. گاهی سینما بروی و حتي گاهی همه چیز را کنار 

بگذاری و بروی شهر بازی يا  طبیعت گردی کنی. 
خیلی کارها هستند که روحیه ات را به تو بر می گردانند. 
يادت باشد که بدون روحیة خوب نمی توانی زندگی خوبی 

داشته باشی.
ممكن است گاهی غم هايی در زندگی داشته باشی! از اين 
غم ها بايد بهترين استفاده را بكنی. غم مثل نمك بر سر 
سفره است. برای درك بهتر زندگی الزم است، اما نبايد 
از اين نمكدان غم زيادی بر روی کنسرو روحیه ات بپاشی. 
شور می شود، خیلی شور و آن وقت است که شورش را در 

می آوری و منزوی می شوی.

انزوا و گوشه گیری ممنوع است. چون  روی پل نوجوانی 
همه در گذرند و تو نبايد يك جا بمانی.

می کند،  تقويت  را  روحیه ات  که  کارهايی  از  ديگر  يكی 
داری  عالقه  که  ورزشي  به  است  بهتر  است.  ورزش 
چنین  ات  زندگی  محل  در  اگر  بروی  باشگاه  بپردازی، 
دويدن  برای  برنامه ای  می توانی  ندارد،  وجود  امكانی 
ورزش  بهترين  دويدن  دوستانت.  با  يا  تنهايی  بگذاری؛ 
دويدن  با  بزرگ سال.  تا  بچه  از  آدم هاست؛  همة  برای 
و  می شوی  سرحال  می شود.  تنظیم  بدنت  هورمون های 
کمتر دچار افكار غم انگیز و افكار بد می شوی! افكار بد 
به خاطر زياد شدن مواد زائدي است که از بدنت بیرون 
اين  با عرق کردن  و  با دويدن عرق مي کنی  نیا مده اند. 

مواد زيادی بیرون مي ريزند.
ممكن است خیلی از دخترها بگويند در شهر ما امكان دويدن 
نیست، من می گويم الزم نیست در خیابان بدوی، در همان خانه 

و توی اتاق، فقط درجا بزن؛ طوری که بدنت عرق کند. 
اين طوری روحیه ات را تقويت می کنی و همیشه توی کوله پشتی ات 
کنسرو روحیه داری. جالب اين است که هرچه روحیة بهتری 

داشته باشی، احساس بهتری داری و شاداب تر هستی.
کنسرو روحیه بايد به تو حال خوب، احساس خوب و شادی 
بدهد. هر وقت ديدی حالت خوش نیست، بیكار ننشین. 
قدمی بزن، زنگی بزن، پارکی برو و اگر حالت خیلی خراب 
بود، با پدر يا مادر و يا مشاور مدرسه ات از حال خرابت 
بگو. آن ها راه بهتری برای تو پیدا خواهند کرد تا روحیه ات 

را بازيابی کنی.

تو 
هم می توانی برای من 

بنويسی چه چیزهايی حالت را 

بد می کنند. امیدوارم خواندن اين 

نوشته، حالت را خوب کند

 امیدوارم شماره های قبلی مجله را 
هم خوانده باشی. اگر اين مطلب را برای اولین 

بار می خوانی، می توانی به شماره های قبلی مراجعه 
کنی. يا آن را از لینك زير دانلود کنی و بخوانی.

در شمارۀ بعد، دربارۀ 

چیزهايی خواهم نوشت که 

حال آدم را بد می کنند. بايد 

آن ها را هم بشناسی.

وبگاه نوجوان:

nojavan.roshdmag. i r
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   نويسنده: مرسده کسروی 
   تصويرگر: مسعود کشمیری

ديــو من
 صنعـان تو
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خانم عدالتجو گفت: »هر کی مايل است در نمايش بازی 
باال.« بی معطلی من و مريم اسدی،  ببرد  کند، دستش را 
مبصر کالس، و چند نفر ديگر از بچه ها دست باال کرديم. 
خواستیم همهمه کنیم که خانم معلم با خط کش بلند لبه 
تیغه دارش محكم کوبید به میز و همه ساکت شديم. بعد 
به مبصر اشاره کرد:»اسم کسانی رو که می خوان بازی کنن 

روی يه برگه بنويس.«
زيرکاه ترين  و آب  لوس ترين، خودخواه ترين  اسدی  مريم 
دختری بود که به عمرم ديده بودم. همة بچه های کالس 
به  نداشت.  برادر  و  خواهر  می ترسیدند.  ازش  يك طوری 
از  قول مامان يكی يك دانه، خل و ديوانه. مادرش يكی 
شكمش  که  بود  هم  وقتی  چند  و  بود  مدرسه  معلم های 
سنگین  و  آرام  و  بود  شده  بزرگ تر  خیلی  نفهمی  بفهمی 
 518 بی ام دبلیوی  با  پدرش  که  وقت هايی  می رفت.  راه 
نخودی رنگش می آمد دم مدرسه دنبالشان، خانم مدير 
شخصاً تا دم در ماشین همراهی شان می کرد و به صدای 

بلند می گفت:»سالم آقای مهندس. احوال شما؟«

مريم اسدی سر نیمكت اول می نشست که تنها نیمكت سه 
نفرۀ کالس بود. بقیه چهارنفری می نشستیم. دو نفر بغل 
دستیش هم مثل خودش نورچشمی بودند. تمام زنگ های 
تفريح با هم می گشتند و به هیچ کدام از بچه های کالس 
تنقالت  يا  ساندويچ  کسی  اينكه  مگر  نمی کردند،  اعتنا 
همیشه  که  داشتند  نوچه  تا  چند  داشت.  خوشمزه ای 
دوروبرشان چرخ می خوردند به خوش خدمتی؛ از به زور 
و  تا مسخره کردن سر و وضعش  گرفتن خوراکی کسی 
گرفتن جا سر صف و آب خوری و نوبت بوفة مدرسه. موقع 
امتحان های کالسی هم آن سه نفر چسبیده به هم روی میز 
امتحان می دادند و مجبور نبودند مثل بقیة ما يكی در میان 
بروند زير میز. هر سه دست باال کرده بودند برای نمايش و 
وقتی مريم اسدی اسم نوچه ها را که اصاًل دست باال نكرده 
بودند، در برگه نوشت، جرئت نكردند اعتراض کنند. من و 
بقیه هم اسم نوشتیم. خانم معلم نگاهی سرسری به اسامی 
کرد و بالفاصله عطسه اش گرفت. بعد عطسه ها امان نداد 
و دستمالش هم تمام شد. مريم اسدی به آنی از کیفش يك 
بسته دستمال کاغذی خارجی بیرون کشید و گرفت جلو. 
خانم معلم چشم تنگ کرد و دست برد سمت دهنش به 
نگه داشتن ترشحات عطسة بعدی. نگاه پر از تحسینی به 
مريم اسدی انداخت و عطسه ها که باالخره تمام شد، کالفه 
رو کرد به ما و گفت: »دو تا نقش دارين کاًل توی نمايش، 

ديو و شیخ صنعان.«
پروين علی اکبری، يكی از نوچه ها، از ته کالس پراند که: 

»عروس مريض چی پس، خانم معلم؟«
خانم معلم نگاه به بستة خوشگل دستمال خارجی کرد و 
گفت:»بعله. بعله. اونم هست، ولی فقط يه نفر بايد به جاش 

بخوابه توی نمايش. بازی نداره اون نقش.«
و بستة دستمال را به مريم اسدی برگرداند. مريم اسدی 
با عشوه و ناز گفت: »ببخشید که من اون همه اسم نوشتم 

خسته تون کردم.«
بعد بستة دستمال را پس داد به خانم معلم: »قابل شما رو 

نداره. من يكی ديگه توی کیفم دارم.«
بقیه  نداره.  »اشكالی  کرد: نگاهش  مهربانی  با  معلم  خانم 

نقش ديوبچه ها را بازی می کنن.«
خانم معلم بستة دستمال را در کیفش انداخت و ما همه 
می خواست  البد  چون  گرفتم،  دلهره  من  شديم.  ساکت 
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اعالم کند نقش ديو به کی می افتد و شیخ صنعان به کی؟ 
زيرچشمی نگاهي به مريم اسدی انداختم. قیافه اش آن قدر 
مغرور بود که معلوم می کرد شك نداشت نقش ديو مال 
خودش است. دوباره پروين علی اکبری از ته کالس داد 

زد:»خانم معلم خسته نباشید.«
خانم معلم برزخ نگاهش کرد و خواست دعواش کند که 
صدای کر کنندۀ زنگ خانه بلند شد. تا خانم بلند شد به 
جمع کردن گچ های سفید و رنگی و برداشتن دفتر حضور و 
»بعدا  غیاب، مريم اسدی پیش دستی کرد. خانم معلم گفت:

می گم کی کدوم نقش رو بازی می کنه.«
و به طرف در کالس رفت. بالفاصله مريم اسدی هم با 
گچ ها و دفتر دنبالش راه افتاد. فكر کردم اگر همین طور 
پیش برود، نقش ديو بدون شك به او می رسد. اگر خیلی 
شانس می آوردم و شیخ صنعان به دارودسته اش نمی افتاد، 
بازی  را  بچه ديوها  نقش  بايد  وگرنه  می رسید،  من  به 
می کردم که از مردن هم بدتر بود. اينكه او به خاطر پدر و 
مادرش و سر و وضع شیك و چاپلوسی کردن هايش مرکز 
توجه خانم معلم و اولیاي مدرسه بود، بماند، اما من هم 
درس خوان بودم و نمره های خوب می گرفتم و هیچ وقت 
سر کالس کاری نمی کردم که مستحق سرزنش و تنبیه 
باشد. خانم عدالتجو هم با من بد نبود. فكر کردم بايد تا 

دير نشده دلش را به دست بیاورم. 
و  دويدم  دنبالش  می رفت،  بیرون  خانه  از  بابا  که  عصر 
انداختم. دست  گیرش  حیاط  گوشة  مامان  از چشم  دور 
در گردنش انداختم و دو تا ماچ آبدار گذاشتم دو طرف 
اون  از  جعبه  يه  گلشن  قنادی  از  برام  »بابايی،  صورتش: 

بستنی خشك های صورتی می خری؟«
از بابا خواستم جعبة شیرينی را داخل خانه نیاورد، بگذارد 
اينكه  از  تا قبل  در شكاف ديوار داالن و زود خبرم کند 
بابا که  سروکلة موش ها پیدا بشود، برش دارم. خیالم از 
راحت شد، رفتم سراغ مامان و خواستم آن لباس توری 
سیاهش را که يك دنبالة بلند و کمربند ساتن باريكی دور 
کمرش داشت، برای بازی در نقش ديو به من بدهد. با 
اينكه لباس بوی نفتالین می داد، اما فكر پوشیدنش جلوِي 
همه قلبم را به تپش انداخت. بعد نوبت درخت گل يخ بود. 
سرتاسر غرق شكوفه بود. هر چه شاخة پرشكوفه داشت، 
مامان  قرمز که  روبان  با  را  و دورتادور شاخه ها  شكستم 

هرسال می بست دور سبزۀ هفت سین، بستم. بعد دسته گلم 
را برداشتم و فرو کردم در خاك و دورش را با کپه های 
برف محكم کردم که تا صبح فردا سرزنده و سرحال بماند. 
بعد رفتم سر وقت اشكاف عطیه وگوشوارۀ صدفی هايي که 
برايش خريده بودم. گوشواره ها با بسته بندی، مثل روز اول، 
الی کاغذ کادوی پاره پیچیده شده بودند. آن ها را برداشتم، 
بعد،  زدم.  را چسب  آن  و  دورش  کردم  را صاف  کاغذ 
بريدم  را  دورش  و  کشیدم  قلب  يك  قرمز،  مقوای  روی 
و چسباندم روی بسته. رويش هم نوشتم: تقديم به معلم، 
شمع فروزان آموزش، که در اين کوره راه تاريك نادانی... 
دويدم الك ناخن سفید عطیه را برداشتم و روی  » در اين« 
مالیدم. ادامه دادم: را با نور جان خود روشن می کند. برای 
نوشتن » از طرف دانش آموز کوشای شما « هم جا نبود. 
اسمم را در دو برآمدگی باالی قلب نوشتم و نوك تیز قلب 

را هم امضا کردم. 
صبح روز بعد که رسیدم مدرسه، نای حرف زدن نداشتم. 
تمام راه مدام کیف سنگین مدرسه و جعبة شیرينی و دسته 
گل را دست به دست کرده بودم. يكی دو بار هم در برف ها 
افتادم و درست دم در مدرسه سر خوردم. مريم اسدی تا 
چشمش به من افتاد، پوزخندی زد و به صدای بلند، طوری 

که همة بچه های کالس بشنوند، گفت:
»بچه ها شیخ صنعان اومد با دسته گل و شیرينی.«

و بغل دستی اش، همان دخترك استخوانی عینك ذره بینی 
می کردند،  صداش  دکتر  خانم  مدرسه  اولیاي  که  لوس 
که  اکبريه  علی  پروين  واسة  شیرينی  و  »گل  که:  درآمد 

می خواد عروس صنعان بشه.«
و تمام دارودسته شان از خنده ای ساختگی روده بر شدند. 
بیشتر از همه هم پروين علی اکبری. فكر کردم حقشان 
را بگذارم کف دستشان، اما خودم را نگه داشتم و چیزی 
نگفتم. دسته گل و جعبة شیرينی را گذاشتم روی میز خانم 
معلم. خانم معلم که وارد شد، نفسم در سینه حبس شد و 
تا بگويد: »به به... عطر بهشت پیچیده اينجا؟«مردم و زنده 

شدم و وقتی پرسید:
-اينا رو کی آورده؟ 

با حظ مخصوصی گفتم:
-اجازه خانم معلم، من!

-به به... به چه مناسبتی؟
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اصاًل به همچین سؤالی فكر نكرده بودم. من و من کنان، 
اولین چیزی را که به فكرم رسید، گفتم: »خانم اجازه... بابام 

يه ماشین نو خريده... شیرينی ماشینه.«
باز  رضايت  سر  از  خنده ای  به  صورتش  معلم  خانم 
داخلش  نگاهی  و  داد  باال  را  شیرينی  گوشة جعبة  و  شد 

انداخت:»خب به سالمتی چه ماشینی؟«
چشمش که به شیرينی ها افتاد، شوخ تر شد و گفت:

»ببینم می تونیم بريم با ماشین شما يه دوری بزنیم يا نه؟«
و تا گفتم، نیسان، بابام يه وانت نیسان نو خريده...، تمام 
کالس از پق پق خنده ها ترکید و منفجر شد. خانم معلم 

جعبه و دسته گل را کناری گذاشت و بلند و جدی گفت:
»تكالیف فارسی و رياضی روی میز!«

مريم اسدی از میز کناری لگد محكمی زد به پايم و خنديد. 
کافی بود جوابش را بدهم که ده تا بگذارد رويش و کولی 
را  کی  طرف  معلم  خانم  که  بود  معلوم  دربیاورد.  بازی 
را  حواسم  تمام  و  دادم  قورت  را  می گرفت. پس خشمم 

دادم به درس. 
موقع حل کردن، مسئله های رياضی، خانم معلم چند نفرمان 
را برد پای تخته. تا نوبت به من برسد، هیچ کدام از بچه ها 
نتوانسته بودند مسئله ها را درست حل کنند، حتی مريم 
اسدی. خانم معلم منتظر جرقه ای بود تا تمام دلخوری اش 
از دست آن ها را سر من خالی کند. بی آنكه نگاهش کنم، 
پشت به کالس و به سرعت برق و باد تمام مسئله ها را 
پای تخته  به زير و منتظر  تمام که شد، سر  حل کردم. 
ايستادم و تا خانم معلم نگفت: »بچه ها يه کف مرتب برای 

عسگری بزنید.«
سرم را بلند نكردم. بعد هم گفت: »عسگری، از امروز تو 

مبصر کالسی.«
نگاه به صورت مريم اسدی انداختم که سفیدی مثل شیرش 
شده بود رنگ انار آب لمبو و بلند و بريده بريده دم گوشم 

نفس می زد: »حاال نشونت می دم عقده ای خودشیرين... .«
آهسته گفتم: »خودتی.«

زنگ تفريح که خورد، به عادت مبصرها دم در 
بیرون  کالس  از  آخر  نفر  تا  ايستادم  کالس 
خواستم  تا  و  بستم  سرم  پشت  را  در  رفت. 
بروم حیاط، مبصر کالس چهارم سر رسید. 
خانم بشارت، معلم کالس چهارم، خواسته بود 

باشم  بچه هايی  مراقب  و  سر کالسش  بروم  تفريح  زنگ 
که امتحان کالسی داشتند. خانم بشارت همیشه می گفت 
که اگر بچه ای داشت، دلش می خواست درست مثل من 
بود. همیشه  دانش آموزش  قبل تر عطیه  باشد. چند سال 
وقتی موهای من را نوازش می کرد، اسم عطیه را می برد 
که چه قدر دختر زيبا و نجیبی است و کاش دختری مثل 
بهترين  به خاطر خانم بشارت،  او داشت. کالس چهارم، 
سال درسی ام در دبستان رازی شد. به خاطر خانم بشارت 
بود که آن سال از تمام درس ها نمرۀ بیست گرفتم. بعدها 
عادت آن طور درس خواندن و نمره آوردن تا کالس پنجم 
با من ماند و عادت يك پايی ايستادن گوشةکالس با سلطل 
آشغال زير پا از سرم افتاد. مثل فشنگ رفتم سمت کالس 
خانم بشارت و تا زنگ کالس نخورد، از باالی سر بچه ها 

جمب نخوردم.
به کالس که برگشتم، سر جا خشكم زد. چند تا از میز 
و نیمكت ها برگشته بودند. کیف و کتاب و لوازم تحرير 
بچه ها ولو شده بودند روی زمین و کف کالس از خرده های 
کیك و بیسكويیت و ساندويچ های لهیده پوشیده شده بود. 
بچه ها هاج و واج ايستاده بودند دم در و نگاه می کردند که 
بچه ها  راه رسیدند.  از  هیاهوکنان  اسدی  دارودستة مريم 
را از سر راهشان هل دادند و ريختند داخل کالس. خانم 
ديدن  به محض  و  رسید  راه  از  پشت سرشان  هم  معلم 
اوضاع آشفتة کالس، بی هیچ حرفی، برگشت دفتر مدرسه. 
به مريم اسدی نگاهی انداختم که بی خیال رفته بود نشسته 
از قمقمة قشنگ سیندرال نشانش آب  بود سر میزش و 
داد:»عجب  هلم  پشت  از  اکبری  علی  پروين  می خورد. 

مبصری؟ نكنه کار خودته؟ ها؟«
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افتادم  باليی  ياد  و  کنار  کردم  پرت  پشتم  از  را  دستش 
که چند وقت پیش سرم آورده بود. همین طوری بی دلیل 
عكس  از  پر  برگة  يك  با  بود،  نشسته  کنارم  بود  آمده 
زور  به  هم  بعد  ژاپنی.  کارتون های  مسخرۀ  برگردان های 
گفت  هم  فرداش  کتاب هايم.  روی  بود  چسبانده  را  همه 
مال  برگردان ها  بدهم، چون عكس  را پس  بايد همه  که 
بلكه مال خدا بوده و شب خواب ديده خدا راضی  او نبود،
نیست. دست آخر هم به زور تا دم در خانه مان آمد و پول 
همة آن عكس برگردان ها را از مامان گرفت و مامان هم 
تا خدا روا داشت دعوام کرد. گفتم: »تو که بهتر می دونی، 

چرا ديگه می پرسی؟«
يكی از کالس چهارمی های ريزه میزه خودش را از البه الی 

بچه ها کشید جلو و داد زد: »مبصر کالس کیه؟«
گفتم که منم. گفت که بايد زود بروم دفتر. مسلماً من آن 
آشوب را به پا نكرده بودم، اما به وظیفة مبصری خودم هم 
عمل نكرده بودم و حاال حرفی برای گفتن به دفتر نداشتم. 
ناظم،  مدير،  خانم های  باز کردم،  که  را  دفتر مدرسه  در 
معلم و دفتردار مدرسه دورتادور نشسته بودند. خانم ناظم 
مهلت نداد در را پشت سرم ببندم و گفت: »زنگ تفريح تو 

کجا بودی عسگری؟«
فوری فهمیدم جلسة بازجويی است. ساکت ماندم و سرم 
انداختم. خانم مدير از پشت میزش بلند شد و  را پايین 

نزديك من ايستاد: »تو می دونی کار کی بود؟«
سرم را باال گرفتم و گفتم: »نه. نمی دونم. چون نديدم.«

امروز  از  تو  »مگه  داد: تكان  تأسف  به  سری  معلم  خانم 
مبصر کالس نبودی؟ مگه نمی دونی مبصر بايد تمام زنگ 

تفريح مراقب بچه های کالس باشه؟!«
خانم ناظم خط کش تیغه دار بلندش را برداشت و دو قدم 
به سمت من برداشت و به عادت گردن را به عقب کشید 
»دوباره  رفت:  هوا  به  مقنعه اش  از  زده  بیرون  موهای  و 

می پرسم عسگری... زنگ تفريح تو کجا بودی؟«
راه  بغض  اما  بدهم،  جواب  نداشتم  خیال  هنوز  اين که  با 
اينكه اشك هايم نريزند، سرم را  گلويم را گرفت و برای 
پايین گرفتم. ناگهان در دفتر مدرسه باز شد و خانم بشارت 
داخل آمد و گفت:»اين بچه تمام مدت زنگ تفريح سر 

کالس من بوده. بچه های من امتحان داشتن.«
و بالفاصله رو کرد به خانم عدالتجو: »من واقعاً شرمندۀ 

شما هستم.«
خانم عدالتجو از جا بلند شد و با لبخندی ساختگی گفت:

»اين چه حرفیه؟«
 به کالس که برگشتم، شك نداشتم که نقش ديو را از 
معلم  خانم  آخر،  زنگ  شد.  هم  همین طور  داده ام.  دست 
نقش ها را از روی کاغذ خواند. قرار شد مريم اسدی نقش 
نقش  اکبری  پروين علی  و  نقش شیخ صنعان  ديو و من 
بازی  را  ديوبچه ها  نقش  داوطلب ها  بقیة  و  مرده  عروس 
کنند. تا زنگ خانه بخورد و از مدرسه بزنم بیرون، هیچ 
چیز از درس و کالس نفهمیدم. مريم اسدی اما سرخوش 
و  شیطنت  دستی هايش  بغل  با  بود،  گرفته  که  نقشی  از 
شوخی می کرد. اولین بار بود مريم اسدی را راستی راستی 
خوش حال می ديدم. قرار شد روز بعد در زيرزمین مدرسه 

نقش ها را تمرين کنیم. 
 مريم اسدی از اول صبح روز تمرين بی قرار و آشفته بود. 
با همة دوروبری های خودش دعوا گرفت و حتی يك بار 
در  دم  همه  آخر  زنگ  داد.  تذکر  بهش  معلم  خانم  هم 
زيرزمین صف کشیديم تا خانم ناظم کلیِد در را بیاورد. 
بچه ها از زيرزمین مدرسه می ترسیدند. ساختمان مدرسه 
خیلی قديمی بود و هیچ وقت کسی نديده بود دِر زيرزمین 
باز باشد. سه پله از حیاط مدرسه کوتاه تر بود. باران که 
می باريد، همیشه آب می گرفت و فقط با يك پنجرۀ مشبك 
آهنی راهی به حیاط مدرسه داشت. بچه ها می گفتند که 
در  کردن  تمرين  می گفت  معلم  خانم  دارد.  جن  آن جا 
زيرزمین بهتر از حیاط مدرسه است، چون فضای نمايش 
را واقعی تر می کند. خانم ناظم که آمد و کلید زنگ زده را 
انداخت به قفل، هر دو بغل دستی مريم اسدی دبه کردند 
که داخل نمی روند. مريم اسدی غیظی و غضبناك به آن ها 
امر کرد که داخل بروند که يك مرتبه دو نفری با هم زدند 
زير گريه. مريم اسدی هم گفت که به جهنم و تنهايی داخل 
»صبر کن  شد. پشت سرش خانم ناظم رفت که داد می زد:

دختر... تاريكه... .«
 بعد هم من و پروين علی اکبری و سه نفر ديگر داخل رفتیم. 
زيرزمین درست عین سیاه چال های يزيد و معاويه بود که 
تلويزيون در سريال های دهة محرم نشان می داد. سقف و 
ديوارها تبله کرده بود و بوی نا آدم را خفه می کرد. خانم 
ناظم به محض داخل شدن قیافه اش در هم رفت:»بچه ها 
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حتماً بخوانيم

می گم اين جا تمرين نكنید بهتره، نیست؟« 
هیچ جای  ما  گفت:»نخیر.  گستاخی  با  اسدی  مريم  اما 

ديگه ای نمی آيیم. همین جا خوبه.«
بعد به ديوبچه ها امر کرد دورتادورش بايستند. من هم رفتم 
گوشه ای ايستادم تا صحنة اول نمايش که شورومشورت 
ديوها برای فريب دادن شیخ صنعان بود، تمام شود. پروين 

علی اکبری گفت:»اجازه خانم ِکی ما رو گريم می کنین؟«
مريم اسدی به جای خانم ناظم جواب داد:

»روز نمايش ديگه خنگه!« 
خانم ناظم اخم کرد، اما چیزی نگفت. بعد مريم اسدی از 
کیف کوله پشتی اش پالستیكي مشكی بیرون کشید و کنار 
پايش گذاشت و رو به ديوبچه ها از خوبی و پرهیزگاری 
شیخ صنعان گفت و خواست فكری برای فريب دادنش 
کنند. قرار بود ديوبچه ها فوری جواب ديو را ندهند. کمی 
شیطنت و بازی کنند و جواب های پرت و پال بدهند تا ديو 
کم کم عصبانی شود و درست وقتی که ديو می خواهد چهرۀ 
شیطانی و خبیث خود را نشان بدهد، يكی از ديوبچه ها از 
عروس بیمار حرف بزند. قرار هم بود که پروين علی اکبری 
فعاًل جای دو نفری را که به قهر رفتند، يعني نقش ديوبچه ها  
را، بازی کند تا خانم ناظم برای نقش عروس مرده فكری 
کند. حرف های ديو که تمام شد، ديوبچه ها شروع به ورجه 
ورجه کردند. دور ديو می گشتند و با جیغ های ناگهانی و 
به  و  اذيتش می کردند  پهلوش  و  به پك  سیخونك زدن 
می زدند.  بی سرو ته  حرف های  ديو،  به  دادن  جواب  جای 
از بستة پالستیكی  ناگهان مريم اسدی خم شد و چیزی 
برداشت. کمربند چرمی پهنی بود با يك سگك شكستة 
با  ديوانه ها  مثل  بجنبند،  خودشان  به  بچه ها  تا  و  نقره ای 
کمربند افتاده بود به جان بچه ها. خانم ناظم با چشم های از 
تعجب گرد شده اش زل مانده بود و خشك شده بود سر 
جايش. تازه وقتی داد و فرياد و گرية بچه ها به هوا رفت، 
حمله برد سمت مريم اسدی و به زور کمربند را از دستش 
کشید و هلش داد. من و خانم ناظم يكی يكی بچه ها را که 
از درد ضربه های کمربند ناله می کردند، از زيرزمین بیرون 
برديم. سروصورت بچه ها زخمی شده بود و از ترس و گريه 

می لرزيدند.
خانم ناظم مريم اسدی را فرستاد دفتر و از من هم خواست 
بچه ها را يكی يكی ببرم. زنگ خانه خورد. معلم ها يكی يكی 

در دفتر پیداشان می شد، اال مادر مريم اسدی.  مريم اسدي 
هم گوشة دفتر نشسته بود و تندتند ناخن های دستش را 
درست  که  کردم  نگاه  اکبری  علی  پروين  به  می جويد. 
نشسته بود روبه روی مريم اسدی و سرش را باال گرفته 
بود تا خون دماغش بند بیايد. جای ضربه های کمربند هم 
خانم  راهرو که شدم  وارد  بود.  ورم کرده  گونه اش  روی 
مدير با خانم عدالتجو چنان گرم صحبت بودند که اصاًل 
متوجه من نشدند. می خواستم بپرسم اجازه دارم بروم يا نه، 

خانم مدير گفت:
»مگه شوخیه خانم؟ نامرد چه طوری دلش آمده؟«

 خانم عدالتجو با تأسف گفت:
»کی فكرش را می کرد؟« 

و خانم مدير در جواب گفت:
»من ساده دل را باش که خیال می کردم آدم محترمیه... 
خب اين بچه هم ديشب همه چیز را با چشم خودش ديده. 

پدره با همین کمربند... استغفراهلل... .«
 خانم عدالتجو: »می خواين من زنگ بزنم بیمارستان، حال 

مادرش را بپرسم؟ زن بیچاره... .«
و  افتاد  من  به  تازه چشمش  که  بود  نشده  تمام  حرفش 
حرفش را خورد. خانم مدير ناگهان برگشت سمت من و 
با نگاه سؤال کرد که چه می خواهم؟ گفتم:»اجازه هست 

برم خونه؟«
 اما دلم می خواست برگردم دفتر و مريم اسدی را بغل کنم. خانم 
مدير رفت سمت دفتر و به خانم معلم تعارف کرد. بعد مكثی کرد 

»به سالمت.« و رو به من گفت:
و در دفتر را پشت سرش بست. 

بي خانمان
بي خانمان  داســتان زندگي پســري بــه نام رمي 
اســت كه موقــع تولد ربــوده مي شــود. بعد از 
اتفاقاتــي گوناگون خانــواده اي او را به فرزندي 
قبــول مي كنند، اما به دليل تنگدســتي او را به 

يك نوازندۀ دوره گرد مي فروشند و ...
ماجرا هاي هيجان انگيز  رمي داستان خودباوري 

و مبارزه با سختي هاست.
 مترجم: حبيب يوسف زاده

 ناشر: افق
 تلفن: 021-66413367
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تأثيرات فناوري نانو در زندگي
هرگز نبايد تصور کنیم فناوري نانو اختراع قرن حاضر 
است، بلكه نانو و قوانین حاکم بر آن همواره جزئي از 

طبیعت بوده اند و حاال ما با الهام از طبیعت به کشف عظیمي 
براي ساخت و پرداخت دنیايمان دست يافته ايم. نمونة بارز آن سطح 

برگ هاي نیلوفر است که گردوغبار يا قطرات آب روي آن نمي نشیند و 
اکنون دانشمندان با الهام از ساختار سطح برگ هاي اين گیاه يا سطح بال هاي 

سوسك، توانسته اند شیشه هاي خود تمیز شونده يا نمايشگرهايي تولید 
کنند که سطح آن ها غبار آب گريز هستند. اکنون ساخت ابزار، مواد، 

سیستم ها و انواع فناوري هايي که در مقیاس نانو عرضه مي شوند، 
تمامي شاخه اي زيستي، صنعتي، بهداشتي، امنیتي_ دفاعي، 

نظامي، انرژي و پزشكي را تحت تأثیر قرار داده اند.

نانو حسگرها
حسگرهايي در مقیاس نانو که قابلیت 

شناسايي محرك هاي فیزيكي و شیمیايي 
زمین لرزه هاي  ثبت  در  و  هستند  دارا  را 

خفیف و بررسي آالينده هاي سمي و زيان آور 
به کار مي روند. 

نانو حسگرهاي زيستي
از اين نوع حسگرها براي شناسايي مولكول هاي 

بیمـاري زا و سلـول هاي در حـال تـخـريب 
استفاده مي شود.

»فناوري نانو« که در اصطالح »موج 
چهارم« انقالب صنعتي  لقب گرفته است، 

پديده اي است عظیم و شگرف که به تمامي 
حوزه هاي علوم و فنون راه يافته است. چهار صد سال 

پیش از میالد، دموکريتوس، فیلسوف يوناني، واژۀ اتم را که 
در زبان يوناني »تقسیم ناپذير« معني مي شود، به کاربرد؛ يعني 

ذراتي که سازندۀ همة مواد موجود در طبیعت اند. مي توان او را پدر 
علم فناوري نانو دانست.

نانو روكش ها
اليه اي نازك از اين مواد را مي توان 

روي سطوح فلزي و پالستیكي کشید 
را  آن ها  و ضربه اي  سايشي  مقاومت  و 

تقويت کرد.

فناوري نانو توانايي ساخت و استفاده از ماده 
در ابعاد نانو است. يك نانومتر يك میلیاردم 

متر است؛ يعني صد هزار برابر کوچك تر از قطر تار 
موي انسان. کلمة نانو از ريشة کلمة يوناني نانس به معني 

کوتوله است. تفاوت دانش نانو با فناوري نانو در آن است که 
دانش نانو صرفاً تحقیق اما فناوري نانو کاربرد تحقیقات براي ساخت 

مواد جديد است. در واقع، فناوري نانو مطالعة ذرات در مقیاس اتمي براي 
کنترل آن هاست. به کارگیري فناوري نانو در صنايع نظامي، دفاعي_ امنیتي، 
ماشین آالت صنعتي، بهداشت، انرژي، کشاورزي، علوم رايانه، الكترونیك، 

محیط زيست، پزشكي، داروسازي صنايع حمل و نقل)زمیني، هوايي و 
دريايي(، مصالح ساختماني، درمان بیماري هاي صعب العالج، 
هوا- فضا و .... در دهه هاي اخیر، سبب شده است بسیاري 

از کشورها برنامه هاي جامعي را براي پیشرفت در 
عرصه هاي صنعتي و تحقیقاتي تدوين کنند. 

ريزه های 
سحرآميز

  مجید عمیق                                           
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نانو حسگرها
حسگرهايي در مقیاس نانو که قابلیت 

شناسايي محرك هاي فیزيكي و شیمیايي 
زمین لرزه هاي  ثبت  در  و  هستند  دارا  را 

خفیف و بررسي آالينده هاي سمي و زيان آور 
به کار مي روند. 

نانو حسگرهاي زيستي
از اين نوع حسگرها براي شناسايي مولكول هاي 

بیمـاري زا و سلـول هاي در حـال تـخـريب 
استفاده مي شود.

نانو روكش ها
اليه اي نازك از اين مواد را مي توان 

روي سطوح فلزي و پالستیكي کشید 
را  آن ها  و ضربه اي  سايشي  مقاومت  و 

تقويت کرد.

نانو  
سياالت

با توزيع ذرات  
در ابعــاد نانو در 
حاصــل  ســیاالت 
مي شــوند که از رسوب 
يا ته نشیني ذرات و مسدود 
جلوگیري  لوله ها  شــدن 
ضمن،  در  مي کننــد. 
هدايــت گرمايــي 

بااليي دارند.

نانو ذرات
بهداشت دام و طیور؛  از جمله:  استفادۀ بسیاري دارد؛  نانو ذرات موارد 

ضدانعكاس؛  و  عینك هاي ضدخش  تولید  غذايي؛  مواد  بسته بندي 
ساخت شیشه هاي خود تمیز شونده؛ تهیة کرم هاي ضد آفتاب؛ 

تولید جوراب هاي ضد عرق و بو؛ تهیة لباس هاي غیرقابل 
فیلترهاي  ساخت  چروك؛  و  لك  ضد  و  اشتعال 

تصفیة آب؛ تهیة نانو آسفالت.

مراحل
 فنـاوري
 نـــــــــانو

فناوري نانو شــامل 
ســه مرحله مي شــود 
كه عبارت اند از: طراحي 
در  ســاختارها  مهندســي 
ســطح اتــم؛ تركيــب ايــن 
ســاختارها و تبديل آن ها 
بــا  جديــد  مــوادي  بــه 
خصوصيات ويژه؛ تركيب 
ايــن مــواد و تبديــل 
ابزارها  بــه  آن هــا 
سيســتم هاي  و 

سودمند.

نانو حسگرهاي زيستي

نانو روكش ها

نانو ذرات
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نانو روبات ها
از اين نوع روبات ها براي شناسايي و يافتن محل هاي آسیب ديده در 
بدن استفاده مي شود که از طريق رگ ها در خون تزريق و وارد بدن 

مي شوند. نانو روبات ها مي توانند در جراحي هاي پیچیده اي 
مانند مغز و اعصاب وارد عمل شوند و با استفاده از 
بازوهاي مجهزشان عمل جراحي را به کمك رايانه و 

جراح ناظر انجام دهند.

نانو تيوب ها 
)نانو لوله هاي كربني(

 
کشف اتفاقي ساختمان اتمي جديد کربن )که شامل آلوتروپ هاي 

الماس، گرافیت و بي شكل مي شد(، در نانو تیوب هاي کربني، اتم هاي کربن 
نمايشگرهاي  حاضر  حال  در  يافته اند.  آرايش  استوانه اي شكل  ساختاري  در 

تلويزيوني و رايانه ها با استفاده از آن ها ساخته مي شوند.

نانو كامپوزيت ها
نانو کامپوزيت براي ساختن بدنة قايق، خودرو، هواپیما و سفینة 

فضايي به کار مي رود که عالوه بر سبك شدن وزن آن ها، 
مقاومتشان را نیز افزايش مي دهد.

کشور ما نیز در فناوري نانو به سرعت 
پله هاي ترقي را مي پیمايد. در سال1380 

جرقه هاي نانو در ايران زده شد و در  سال 
1382ستاد ويژۀ تولید فناوري نانو تشكیل شد. از سال 

1385 کشور ايران به عضويت کمیتة بین المللي استاندارد 
سازي فناوري نانو درآمد. همچنین، با تولید نزديك به 8500 مقاله 

در حوزۀ فناوري نانو رتبة هفتم را در جهان به خود اختصاص داد و از 
کشورهاي فرانسه، انگلستان و روسیه پیشي گرفت.

نانو روبات ها

نانو تيوب ها

نانو كامپوزيت ها
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رستم با خوش حالي پاسخ  سیاوش را تأيید کرد و اسب را با خودش از پشت درختان آورد 
و دهانة آن را به دست سیاوش داد  و سیاوش سوار برآن شد. رستم به او گفت: »اين يك 

اسب معمولي نیست، قدرش را بدان.«
همین هفتة پیش آن را در اصطبل مهراب کابلي ديدم و آن را براي تو در نظر گرفتم. اما 
جالب است که بداني، فرداي آن روز، دزدان آن را به همراه يك گاو و يك شتر دزديدند!

سیاوش گفت: » پس چگونه آن را يافتید که اکنون زير پاي من است؟«
رستم: »سربازان سه نفر را دستگیر کردند و من شاهد محاکمة آن ها بودم.«

فرهاد گفت: »بهرام اسب را دزديد. لهراسب گفت: اين طور نیست، بهرام گاو را دزديد.«
بهرام گفت: »هر دوي آن ها دروغ مي گويند، من هیچ يك را ندزديدم.«

بعداً ثابت شد که دزد شتر دروغ مي گفت و دزد اسب راست مي گفت: »بگو ببینم 
هر کس چه حیواني را دزديد؟«

سیاوش کمي فكر کرد و بعد توانست پاسخ رستم را به درستي بدهد. آيا 
شما هم مي توانید اين کار را انجام بدهید؟

 
رستم رو به سیاوش گفت: »حاال که با معماهاي منطقي آشنا شده اي، 

میل داري که چند معماي منطقي ديگر به تو بدهم؟«
سیاوش گفت: »البته اي دالور!« و رستم ادامه داد: »پس خوب گوش کن، صداي شیهة 

اسب از اين نزديكي مي شنوي، اين صداي اسب مخصوص توست که آن را برايت انتخاب 
کرده ام. فكر مي کني چه رنگي باشد؟«

سیاوش گفت: »حدس مي زنم خاکستري نباشد.« و کمي بعد گفت: »حدس مي زنم قهوه اي يا 
سیاه رنگ باشد.« و باز کمي بعد گفت: »حدس مي زنم قهوه اي است.«

رستم خنده اي سر داد و گفت: »از سه حدسي که زدي، الاقل يكي درست و الاقل يكي 
نادرست است!«

سیاوش  بالفاصله گفت: »حاال ديگر مي دانم اسبم چه رنگي است!«
 اسب مشهور داستان سیاوش، چه رنگي است؟                              

معمای حیوانات
  هوشنگ شرقي 

 تصويرگر: سحر خراسانی

که  کند  شروع  را  بهزاد  با  سواري  مي خواست  سیاوش 
رستم دهانة اسب را گرفت و گفت: »يك پرسش ديگر را هم پاسخ 

بده. بعد مي تواني تمرين سواري ات را شروع کني!«
سیاوش گفت: »بگو اي پهلوان نامدار!«

رستم: »همین حاال يادم افتاد که روايت طور ديگري بود. دزد گاو دروغ 
مي گفت و دزد اسب راست مي گفت. حاال بگو ببینم هر کس چه حیوان 

را دزديد؟«
سیاوش خنده اي کرد و گفت: »اين که آسان تر است.... « و 

پاسخ رستم را داد و نهیبي به اسب زد و دور شد!

1

2

3
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  باز آفريني: معصومه میرابوطالبي 
 تصويرگر: میثم موسوی

میرحمید تاجر ثروتمندی بود که مقدار زيادی طال و گله های 
بزرگ شتر و اسب داشت. او بسیار بخشنده بود، به طوری که 
برای هر مهمان شتری قربانی می کرد و هر نیازمندی که به در 

خانه اش می آمد، به او طال می داد. 
چیزی نگذشت که میرحمید با اين بخشندگی ها فقیر شد. ديگر 
تنها دارايی او يك شتر بود که با آن بار می برد و شیرش را 

می دوشید و خرج خانواده می کرد.
يك روز تاجری ثروتمند که مورد حملة حرامیان قرار گرفته 
و از کاروانش چیزی باقی نمانده بود، با نديمش، از کنار خیمة 
میرحمید عبور می کرد. تاجر گرسنه بود و نديم پیشنهاد داد 

مهمان خیمة میرحمید شوند. 
آخرين  تا  رفت  و  پذيرفت  گرمی  به  را  مهمانان  میرحمید 
دور  همسايه ها  و  فرزندان  و  زن  کند.  قربانی  هم  را  شترش 
نداشت.  فايده ای  اما  شوند،  او  مانع  تا  شدند  جمع  میرحمید 
جلوی  را  دارايی اش  آخرين  و  کرد  قربانی  را  شتر  میرحمید 

تاجر گذاشت. 
زن میرحمید پشت خیمه گريه می کرد و برای تاجر و نديمش 
غذا می پخت. تاجر متوجه ماجرا شد و از بخشندگی میرحمید 
تعجب کرد. او خودش را معرفی نكرد که در شهرشان تاجر 

ثروتمندی است.
بیا. موقع   فقط به میرحمید گفت: »دو جمعة ديگر به شهر 
نمازجمعه، سراغ تاجر فرش فروش را بگیر. او در ازای شتری 

که قربانی کردی، شتری به تو خواهد داد.«
 تاجر و نديم به شهر برگشتند.

جمعة موعود که رسید، میرحمید به اصرار خانواده اش راهی 
شهر شد.  در صف نماز، سراغ تاجر فرش فروش را گرفت. به 
میرحمید گفتند: »تاجر دست به دعا برداشته است تا خدا به او 
نعمت های فراوان دهد«. میرحمید گفت: »اين دعايی که تاجر 
می کند، من هم بلدم بكنم. پس چرا شتر را از او  بخواهم. من 

هم می روم و شتر را از خدا می خواهم.
میرحمید از شهر خارج شد و روی تپه ای شنی نشست. دست 

به دعا برداشت. مدتی بعد خسته از جايش بلند شد و هنوز 
چند قدمی راه نرفته بود که ديد عصايش در زمین فرو می رود. 
زمین به يكباره جلوی پايش دهان باز کرد و راه پله ای که به 
اعماق زمین راه داشت پیدا شد. میرحمید پله ها را پايین رفت 
و در اتاقكی که پايین پله ها بود، هفت خمره ديد. دِر خمره ها 

را ِگل گرفته بودند. 
میرحمید در خمره ها را باز کرد و ديد پر از سكه های طال هستند. 
خدا را شكر گفت و فكر کرد يك خمره برای او کافی است. خمره 

را با خود از اتاق بیرون آورد و دوباره راِه پله ها را بست. 
و  بزرگ  گله های  دوباره  توانست  خمره  آن  با  میرحمید 

خیمه هايی با ستون طال برای خود مهیا کند. 
تاجر فرش فروش و نديمش آن جمعه منتظر میرحمید بودند و 
او را نديدند. نديم به تاجر گفت: »ارباب، ديگر از فكر آن مرد 
بیرون بیايید. به ما ربطی ندارد که او شترش را قربانی کرد.«

 اما تاجر ناراحت بود. فكر می کرد زندگی میرحمید به خاطر 
او نابود شده است. 

با کاروان جديدی راهی سفر شد و در راه،  مدتی بعد، تاجر 
به جايگاه خیمة میرحمید رسید. وقتی وارد خیمه شد، تعجب 
کرد. باورش نمی شد اين خیمه همان خیمه قبلی باشد. خیمه با 
عود خوشبويی معطر شده و ستونش زراندود بود. پشت خیمه 
از مردی که آنجا در حال  گله های گاومیش و شتر را ديد. 

پخت غذا بود پرسید: »گله ها برای چه کسی است؟« 
مرد جواب داد: از آِن میرحمید است. 

تاجر و نديم حیرت کرده بودند. میرحمید به ديدار آن ها آمد 
و دستور داد شتری را برای آن ها سر ببرند. تاجر به میرحمید 
ازای شتر  و در  بیايی  بود  قرار  گفت: »چرا آن جمعه ای که 

قربانی ات شتر بگیری، نیامدی؟« 
میرحمید خنديد و همة ماجرا، از دعا و اتاق را تعريف کرد. 
تاجر خوش حال شد که میرحمید به نان و نوايی رسیده است. 

با او وداع کرد و خواست به ادامة سفر برود. 
هنوز يك منزلگاه هم پیش نرفته بودند که نديم گفت: »تاجر، 
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او مرد فقیری بود و حاال دارايی اش از تو بیشتر است. ما به 
خاطر حملة حرامیان چه ثروتی که از دست نداديم. حاال چرا 
نرويم و بقیة سكه ها را برنداريم؟به ترتیب، دزدی ای که از ما 

شده جبران می شود.« 
تاجر گفت: »ما جای سكه ها را نمی دانیم؟ چطوری جايش را از 

زير زبان میرحمید بیرون بكشیم؟« 
نديم نقشه ای کشید. به بهانة بیماری يكی از همراهان، به خیمة 

میرحمید برگشتند و شب آنجا اتراق کردند. 
نقشة نديم اين گونه بود: صبح که تاجر از خواب برمی خاست، 

بايد ادعا می کرد الماس بزرگی را که قصد داشته است به 
پادشاه هند بدهد، از او دزديده اند. و دزد کسی بوده است 
که توانسته وارد خیمة میرحمید شود. پس از قبیلة اوست.
نديم گفت: »قیمت الماس را چنان بگو که میرحمید نتواند 
از اموالش پول آن را حساب کند و مجبور شود به سراغ 

باقی خمره ها برود.«    
» الماسی داشته ام  صبح، تاجر، میرحمید را صدا کرد و گفت:
به بزرگی يك تخم مرغ که ديشب از من ربوده شده است. 
من  به  را  آن  تاوان  وگرنه  بیاب  قبیله ات  میان  در  را  آن 

بپرداز!«
میرحمید به تكاپو افتاد و همه جا را گشت، 
اما الماسی در کار نبود تا پیدا شود. 
همة اموالش را پیشكش تاجر کرد 
ولي  او گفت به اندازۀ الماس 
نیست. میرحمید گفت: »در 
کار  برايت  پول  بقیة  ازای 

می کنم.«
و خمرۀ  گفت:»برو  نديم 
زيرزمین  آن  از  ديگری 
با پول آن دزدی  بیاور. 

الماس را جبران کن.«
»آن  گفت:  میرحمید   
ازای بخشش  خمره در 
کم کاری  ازای  در  بود. 
خمره ای  مهمان  برای 
برنمی دارم. نوکری تاجر 

را می کنم.«
تاجر با حرف میرحمید 
به خودش آمد که چرا 
جــواب مهربانی هــای 
ايــن مــرد را اين گونه 
می دهد. نديم را  کتك 
زد و از خیمة میرحمید 
بیــرون  کاروانــش  و 
انداخت. بعد شرح نقشة 
نديم را برای میرحمید 
گفــت و از او حاللیت 
طلبیــد. میرحمید او را 
بخشــید  و بــه يكی از 
بهترين دوســتان تاجر 

تبديل   شد.
مــردم  افســانه های  منبــع: 
يوســف  خوزســتان.  عــرب 
عزيــزی بنی طرف و ســليمه 
نشــر   .)1375( فتوحــی، 

سهند.
15 

1395 دي    4 شماره



 تصويرگر: علیرضا  میرشجاعی

زندگي
صبح زود

برگ زرد
گيج مي دويد

            از اين طرف
                        به آن طرف

مي پريد
از زمين به آسمان

بي هدف

**
زندگي اگر چه راه و رسم سبزخويش را به او

 ياد داده بود
او ولي

سرنوشت خويش را
دست باد داده بود

بيوك ملكي 

ماه و آدم برفي
شب كه آدم برفي تنها بود

ماه در گوشش گفت:
»بهتر آن است كه تا صبح نشد

چمدانت را برداري
و از اين جا بروي.«

او ولي خنديد و 
حرف هايش را جدي نگرفت.

صبح وقتي شد، آدم برفي
بي نگاهي، حرفي

جوي آبي در پاي ُگل ها بود
ماه ولي
تنها بود.

فرزانه فتحي

دست پنهان
انتظار

در من خانه اي بزرگ دارد
با پنجره هايي غمگين

كه پرده هايش را 
باد نه

اميد آمدن او
بي قرار مي كند.

مينو كريم زاده

16 
1395 دي    4 شماره



نامه
بوته اي كه تشنه بود

نامه اي نوشت
نامه اي براي ابر بي خيال

باد
نامه را به دست ابر داد

ابر خواند و ناگهان دلش شكست
اشك هاي نم نمش روي گونه هاي بوته،

                                             روي گل نشست

سعيد  موسوي زاده

پرواز
ماه را ديدم، 

در يك شب توفاني،
سر تا پا نقره اي رنگ،
برق آسا پرواز مي كرد.

بر فراز آسمان،
مانند يك بادكنك،

كه نخ آن پاره شده باشد.
ستارگان نامهربان،

با تمام سرعت دنبالش مي كردند.
كه ناگهان همه فرياد زدند،

اين ابرها هستند كه پرواز مي كنند،
ستارگان و ماه ساكن هستند.

اما براي من مهم نيست،
من ماه را در حال دور شدن مي ديدم،

مانند يك بادكنك،
كه نخ آن پاره شده باشد.

 سرودۀ جي. ام. وست راپ
 مترجم: مجيد عميق

سكوِت خيس درختان
شامل مجموعه شعرهايي با  اين 
عناوين  است: لطف او، فوتبال، 

اتفاق تازه، قهر، كنار خيابان، 
كفش ها، با تو، تابستان و... . 

سرودۀ: محمود پوروهاب
ناشر: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

تلفن: 021-88721270

حتماً بخوانيم

     در شب مهتاب
هوا چكيدة نور است در شب مهتاب

ستاره خندة حور است در شب مهتاب

سپهر، جاِم بلوري است ُپر مِي روشن
زمين، قلمرو نور است در شب مهتاب

زمين زخندة لبريِز َمه، نمكداني ست
زمانه بر سر شور است در شب مهتاب

رسان به دامن صحراي بيخودي خود را
كه خانه، ديدة مور است در شب مهتاب

بُراِق راهروان است روشنايي راه
سفر ز خويش ضرور است در شب مهتاب

محمدعلي صائب تبريزي
شاعر قرن يازدهم)1016-1086(
از بزرگ ترين غزل سرايان ايران
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 نيل / طول: حدود6830 كيلومتر 
و طويل ترين  ادامه دارد  تا درياي مديترانه  آفريقا  از شرق 
سرچشمه  مركزي  آفريقاي  رشته كوهاي  از  دنياست.  رود 
از  مي كند.  طي  شمال  سمت  به  را  طوالني  راهي  و  مي گيرد 
و  مي كند  عبور  مصر  و  سودان  اوگاندا،  مانند  كشورهايي 
نيل  و  نيل سفيد  آن  اصلي  به مديترانه مي ريزد. دو شاخة 
تشكيل  را  بزرگ  نيل  و  مي پيوندند  هم  به  كه  هستند  آبي 
اين  گرفت.  رود شكل  كنار همين  در  مصر  تمدن  مي دهند. 
همان رودي است كه براي عبور قوم بني اسرائيل، به رهبري 
حضرت موسي)ع( و به امر خداوند، شكافته شد و هنگام ورود 
فرعون و سپاهش به هم وصل شد و آن ها همگي غرق شدند.

 كارون / طول: 950 كيلومتر
زاگرس  كوهاي  رشته  در  بختياري  زردكوه  كوه هاي  از 
سرچشمه مي گيرد و به خليج فارس مي ريزد، به طوري كه 
بزرگ ترين و پر آب ترين رود كشور است كه به آب هاي 
بين المللي و اقيانوس راه دارد. مهم ترين شاخة اصلي آن 
تنها  به آن مي پيوندد.  رود دز است كه در شمال اهواز 
رودي است كه بخشي از آن قابل كشتيراني است و آب 
آشاميدني شهر اهواز را هم تأمين مي كند. تمدن ايالمي 

در كنار  همين رود شكل گرفت.

 رود آمازون 
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   زهره کريميتمدن هاي آبي

رودهاي بي همتا
سالمت افراد هر جامعه است.

هزاران رود در جهان جاري اند كه هر كدام ويژگي هاي خاص 
خود را دارند. برخي از آن ها هزاران كيلومتر طول دارند و از 
چندين كشور عبور مي كنند. برخي ديگر قابل كشتيراني اند. 
برخي از رودها ســبب حاصل خيزي خاك در كرانه هايشان و 
رونق كشــاورزي  مي شــوند. احداث نيروگاه ها، صنايع مادر 
)پتروشيمي و پااليشگاه ها( به آب فروان نياز دارد  و به همين 
سبب، در حاشيةرودها احداث مي شوند. همچنين، بسياري 
از كشــورها از رودهاي پر آب خود براي احداث نيروگاه هاي 

برق آبي اســتفاده 
كـــه  مـي كـنـنـــد 
نيــروگاه برق آبي  
در   »3 »كارون 
ايران از اين جمله 
اســت. در اينجــا 
از  تعــدادي  بــه 
رودهاي شــناخته 
جهــان  در  شــده 

اشاره مي كنيم:

خليج  وارد  ايالت   9 از  عبور  از  پس  و 
دو  رود  اين  حاشية  در  مي شود.  مكزيك 
تنها  كه  مي كنند  زندگي  تمساح  ميليون 
40 تا از آن ها سفيدند كه در اصطالح به 

آن ها الماس سفيد مي گويند. 
 دانوب /طول: 2850 كيلومتر 

در  سياه  جنگل  از  مركزي  اروپاي  در 
آلمان سرچشمه مي گيرد و بعد از عبور 
مي ريزد.  سياه  درياي  به  كشور   10 از 
دانوب دومين رود  طويل در اروپاست.  
صدها گونه آبزي در آن زندگي مي كنند.

 ولگا /طول: 3692 كيلومتر 
و  دارد  قرار  روسيه  غرب  در 
رود  اين  اروپاست.  رود  طوالني ترين 
از طي مسيري طوالني به درياي  پس 
خزر مي ريزد. ولگا زيستگاه پرندگاني 
آب  است.  پليكان  و  فالمينگو  مانند 
اين رود سه ماه  از سال يخ زده است. 
ولگااز لحاظ كشتيراني و  حمل و نقل  

اهميت زيادي دارد.
 يانگ تسه /طول: 6300 كيلومتر 

سومين  و  آسيا  رودخانة  طوالني ترين 
رود بلند در جهان است. سرچشمة آن 
در استان چينگ هاي در غرب چين است 
سد  مي ريزد.  شرقي  چين  درياي  به  و 
سه دره، بزرگ ترين سد جهان،  بر روي 
اين رود ساخته شده است. يانگ تسه 
نقش مهمي در تمدن چين داشته است.
 دجله و فرات /طول)تقريبي(: 1900 كيلومتر

تركيــه   شــرق  در  تــوروس  كــوه  از 
ورود  از  پــس  و  مي گيــرد  سرچشــمه 
بــه كشــور عراق بــه فــرات مي ريزد و 
ســرانجام هر دو به  كارون مي پيوندند 
كه ارونــد را به وجود مي آورند. در آخر  
هم به خليج فارس مي ريزد. قديمي ترين 
تمدن جهان كه تمدن بين النهرين است، 

در آن جا به وجود آمده است.

 آمازون/طول)تقريبي(: 6400 كيلومتر 
جنوبي  آمريكاي  در  كوه هايي  از 
عبور  از  بعد  و  مي گيرد  سرچشمه 
سمت  به  خم  و  پيچ  پر  مسيري  از 
اقيانوس  به  و  مي يابد  ادامه  شرق  
اطلس مي ريزد. دهانة اين رود خيلي 
عريض است، به طوري كه كشتي هاي 
هستند.  آن  از  عبور  به  قادر  بزرگ 
آن  نام  است.  جهان  رود  آب ترين  پر 
دارد  عمر  سال  ميليون   11 كه  را 
زبان  آمازون در  آمازون گذاشته اند. 
رود  قايق.  اين  شكنندۀ  يعني  بومي 
خطرناك ترين   و  آبزيان  بزرگ ترين 

حيوانات را در خود دارد. 
 مي سي سي پي/طول: 3730 كيلومتر 

اصلي ترين  و  دنيا  بزرگ  رود  چهارمين 
رود در آمريكاي شمالي است. داخل خاك 
كوه هاي  از  و  دارد  قرار  متحده  اياالت 
مي گيرد   سرچشمه  كشور  اين  شمالي 

است،  زنده  موجودات  زندگي  عامل  مهم ترين  آب   
به  نمي توانند  آن  بدون  جانوران  و  گياهان  كه  به طوري 
زندگي  ادامه دهند. آباداني و آبادي زمين هم به آب 
زمين  در  زيبايي ها  از  ما  كه  چيزي  هر  دارد.  بستگي 
همان طوري  دارد.  آب  با  مستقيمي  ارتباط  مي بينيم 
كنار  در  بشري  تمدن هاي  بزرگ ترين  مي دانيد،  كه 
همين  بر  و  آمده اند  وجود  به  آبرفت ها  و  رودخانه ها 
اوليه شكل گرفته اند. طي  اساس روستاها و شهرهاي 
كاوش هايي كه در جلگه هاي بين النهرين در كشور عراق، 
جلگه نيل در مصر، جلگة خوزستان در ايران و دشت هاي 
سند و پنجاب در شبه قارۀ هند صورت گرفته، معلوم 
و  سومري ها  بابلي ها،  مانند  بزرگي  تمدن هاي  شده 
فراعنه در حاشية رودخانه ها شكل گرفته اند. بنابراين، 
با دنبال كردن رودخانه هاي بزرگ دنيا مي توان بيشترين 

تمدن هاي بشري را كشف كرد.
از نظر اقتصادي، هم آب رودها از سرمايه ها و منابع مهم  
انسان ها  آب  وجود  با  چون  مي آيد.  حساب  به  كشور  هر 
چرخ  و  مي گيرد  رونق  كشاورزي  مي دهند،  زندگي  ادامة 
صنايع مادر كه آب زيادي مصرف مي كنند به گردش در 
و  پاكيزگي  منشأ  آب  هم  محيطي  زيست  نظر  از   رود كارون مي آيد. 
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گرماي سوزاِن شهر تن تب دار ديوارها را سرخ تر مي کرد. عطش 
از يك ســو و شعلة خورشید سر ظهر که در کوچه هاي تنگ و 
باريك مي پیچید از سوي ديگر، رمق هر عابر بي پناه را مي ربود.

مردي با پیراهن بلند و ســپید رنگ عربي، با متانت و گام هاي 
آهسته زير تازيانه هاي خورشید کوچه هاي داغ شهر را مي پیمود. 
وارد کوچة باريكي شــد که از تابش ظالمانة خورشید در امان 
بود. نســیمي توي کوچه سرك کشــید. مرد به ديوار کاهگلي 
که نزديك  شد، قدم هايش آهسته تر  شــدند. از کنار پشت بام 
خانه گذشــت، اما اتفاقي که منتظرش بود نیفتاد. اندکي ايستاد، 
ســرگرداند و به پشت بام خانه نگاهي انداخت. کسي آنجا نبود. 

قدم هايش را تند کرد و به سمت مسجد رفت.
  

پشت در چوبي ايستاده بود. دو مرد ديگر هم همراهش بودند. حلقة 
در را کوبید. خورشید بار و بنه اش را جمع کرد، ولي آسمان تماشاگر 
مــرد و همراهانش بودند. صداي لِك  و لِــك پايي که روي زمین 
کشــیده مي شد، نزديك شد. زن در حالي که تعجب توي صورتش 

بیشتر از هر چیزي ديده مي شد، به سه مرد سفید پوش خیره شد.
مردي را که چند قدم جلوتر ايستاده بود مي شناخت. آرامش مرد 

 فاطمه دولتي  
سمیه محسنیان  
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خورشیـدگذرگــاهِ

زن را از هر سؤالي منع مي کرد. گفته بود »دوست همسرش هستند«؛ 
همسري که بیمار بود. دوستي همسِر يهودي اش با محمد امین!؟

زن کنار رفت و مــردان به حیاط خاکي کوچكي که بوي خاك 
تازه جارو شده در آن پیچیده بود قدم نهادند. ريسه هاي خرماي 
آويزان شده روي ديوار را پشت سر گذاشتند و وارد اتاق کوچكي 
شدند. روشناي بي جان بیرون از پنجره توي اتاقك ولو شده بود و 

صورت خوابیدۀ مرد را روشن مي کرد.
محمد)ص( کنار بستر نشست. لبخند، مهمان چهره اش شد. دهانش را 
به گوش مرد نزديك کرد و آرام گفت: »رفیق ما امروز به ســراغمان 
نیامد، ســراغش را از دوستان گرفتیم، گفتند بیمار است. پس خودمان 

به عیادتش آمديم.«
بیمار يهودي انگار خواب ديده باشــد، ابروانش را در هم کشــید، اما 
چشــم باز نكرد. اندکي گذشت. گويي مرد زير سنگیني نگاه همسرش 
که در آستانة در ايستاده بود، تاپ نیاورد و چشم گشود. تصوير تبسم 
شیرين محمد)ص( در قاب چشمانش نشست. گويي رويا نبود. گرماي 
دست حضرت را که روي دستش حس کرد، نمي دانست چرا سرتا پاي 
وجودش مي لرزد و رعشــه بر تنش افتاده است و چنین شد که بیمار 

يهودي شیفتة رفتار پیامبر گشت و مسلمان شد.

منبع: تفسير نمونه، ج24، ص371.



 تصویرگر: محمدرضا اکبری                 
 تصویرگرصفحات: میثم موسوی                

  زير نظر عليرضا لبش

خبر: زين الدين زيدان، کاپيتان سابق تيم ملی فوتبال فرانسه، از مدرسه ای 
ابتدايی در پاريس بازديد کرد و به دانش آموزان امال گفت!



زنــــگ
خاطره

 پدرم  معتقد است، بيان خوب و سخنوری يكی از داليل 
موفقيت انسان هاست و از همين رو پيگيرانه تالش 
می کرد از من فردی خوش بيان و در نهايت موفق 
بسازد. او مرا به چندهمايش و سخنرانی برد؛ همايش هايی 
به گروه خونی ما، می بخشيد، گروه سنی من،  که اصالً 
مسافرکش های  سامان دهی  همايش  مثالً  نمی خورد؛ 
شخصی. می گفت هدفم اين است که از سخنرانان حاضر 
در جلسه  فن بيان ياد بگيری. وقتی خانواده پيشنهاد کردند 
که به جای همايش مرا به کالس فن بيان بفرستد، 
از آن جايي که به اسم شهريه حساسيت داشت، اين 
پيشنهاد  را رد کرد و  در البه الی کتاب های خاک گرفته اش 
کتابی از »اکاليپتوس ابن فانوس ابن ملوس  روم زی«  
در آيين سخنوری پيدا کرد و به من داد تا بخوانم. اما  چون 
جا های به درد بخورش را موريانه  خورده بود، چيزی  از 
آن نفهميدم. پدرم دوباره مرا به همايش ها و جلسات 
گوناگون برد و هنگامی که مشاور مدرسه گفت بد بيانی من 
ريشه در کم رويی دارد، از مديرمان خواهش کرد سر صف 
يک هو  مرا برای سخنرانی دعوت کند تا رويم باز بشود. 

رويم که باز نشد هيچ، استرس حاد هم به جانم افتاد. 
گذشت و گذشت  تا همين چند وقت پيش که روزنامه ها  
از وجود اورانگوتانی که می توانست مثل بلبل حرف بزند  
خبر دادند. پدرم از آن روز هر وقت نگاهش به من 

می افتاد، می گفت: » اورانگوتان هم نشدی.« 
 باوقوع اين پديده، سرزنش ها شدت گرفت تا يک 
روز که تلويزيون مصاحبه ای را با آن اورانگوتان سخنگو  
پخش کرد که می گفت، صاحبم دو ميليون دالر شهريه به 
مؤسسات گوناگون داده تا بيانم خوب شده است. پدرم 
با شنيدن سخنان او فوراً  کانال تلويزيون را عوض کرد 

و از آن روز به بعد کالً بی خيال سخنور شدن من شد.

اورانگوتان 
خوش بیان

  مصطفی مشایخی
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خسته نباشی.

بچه ها من يه جايی خوندم که آمادگی جسمانی ما، حتی از          
پيرزن ها هم کمتره؟!

:شايسته
نه پس. لباس مهمونی بپوش بيا. موهات رو هم شينيون کن. 

:شايسته  به عنوان چی؟ وزنه يا وزنه بردار؟

:سولماز
 بچه ها من از فردا با لباس ورزشی کامل ميام تا آخر زنگ هم 

ورزش می کنم. بِِهم برخورد.

AFSANEH:
من از زنگ ورزش خوشم نمياد. خيلی خسته می شم.

:سولماز
 شوخی نمی کنم، می خوام برم مدال المپيک ببرم.

:سولماز
 منم از زنگ ورزش خوشم نمياد.

:سولماز
 من از ورزش وزنه برداری خوشم مياد، ولی توی زنگ ورزش، 
وزنه برداری نداريم. می خوام برم باشگاه وزنه برداری ثبت نام کنم. 

soheila:
 تو از تنها چيزی که خوشت مياد، خوردنيه. می ترسم يه روزی همة 

بچه های کالس رو بخوری.

:شايسته  توی چه رشته ای؟ پرخوری؟

:شايسته
 بعدش هم برو با پيرزنای محلتون کشتی بگير.

زنــــگ
تکنولوژی

 علیرضا لبش

بچه ها، فردا ورزش داريم؟ بايد حتماً لباس ورزشی بياريم؟
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 صابر قدیمی

  مهدی فرج اللهی

زنــــگ
تفریح

بر وزن سكته و گريه. آنچه را گويند که عده ای بگويند و عده ای 
با آه و ظاری بنويصند. 

چيزی که شروع گفتنش موجب نزديكی اعزای خانواده و انتهای 
اعزای  شديد  دوری  موجب  تثهيهش،  از  پس  يعنی  آن، 
خانواده با پرطاب دمپايی و ساير چيزهای قابل پرطاب توسط 
والدين مهطرم می شود. اصباب دريافت سد آفرين و مهر 
»اسپايدرمن بال« وقتی که نمرة پانزده تا بيصت می گيريد و 
توپ، تور، جا پاکن، دانش آموز عزيز دقط کن، هنگامی که از 

هشت تا سفر می شويد.
خوب اسط که از سنين پايين به ديكطه توجه شود، وگرنه خدای 
نكرده می بينيد سن و صالی از شما گذشته و مسلن نويسندة 
نشرية رشد نجوان شده ايد، اما در متالبطان قلتهای ديكطه ای 
ديده می شود و آن وقط است که دوصطانی که چشم ديدنطان 
را ندارند، شما را به بی ثوادی مهكوب می کنن که برای آدم 

سواد داری مانند شما خيلی صنگين خواهد بود.

زنــــگ
پرورشی

دیکطه

زبان
شرکتی آگهی استخدام داد. از جمله شرايطش دانستن زبان بود.

مصاحبه گر: لطفاً اين جمله را ترجمه کنيد: »بيا اينجا«
come here :متقاضی

مصاحبه گر: حاال لطفاً اين جمله را ترجمه کنيد: برو بيرون.
می گوييم  راهرو  توی  و  می رويم  بيرون  اتاق  از  خودمان  ابتدا  متقاضی: 

»come here«

عمل 
آپاندیس

اولی: چرا سرت آنقدر ورم کرده؟
دومی: آپانديسم را عمل کردم.

اولی: سر و آپانديس چه ربطی به هم دارند؟
دومی: وسط جراحی اثر داروی بيهوشی تمام شد.

مسئله
پدر: پسرم اگر هشت سيب داشته باشی و 
دو تايش را بخوری، چند سيب باقی می ماند.

پسر: نمی دانم، ما معموالً مسائل را با پرتقال 
حل می کنيم.

دیوانه
مرتب  و  بود  ايستاده  استخری  کنار  ديوانه ای 

می گفت: »سه سه سه سه ...«
مردی رسيد و پرسيد چه چيزی را می شماری؟

ديوانه هلش داد و او را به آب انداخت و گفت: 
»چهار چهار چهار چهار چهار چهار...«
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اگر از آن دسته آدم هايی هستيد که با شنيدن اسم »ابوالهول« هول 
برتان می دارد و می ترسيد، ديگر نترسيد چون ما کشف کرديم که 
ابوالهول لولو خورخوره نيست که ترس داشته باشد بلكه يک مجسمة 
بسيار بزرگ و خيلی قديمی است که سری شبيه به انسان و تنه ای 
شبيه به شير دارد که  تازه بين دو تا پای جلوی همين شير يک معبد 

هم ساخته بودند.
البته مصر از اين چيزهای عجيب و غريب زياد دارد. مثالً »اهرام 

سرزمین جیز

زنــــگ
جهانی

25

ی  1395
   د

     
      

رشد               

جيزه.« البته نه اينكه فكر کنيد اين اهرام جيز باشند و نشود به آن ها 
نزديک شد، بلكه جيزه نام ديگر اهرام ثالثة مصر است که می توان 
گفت بزرگ ترين سنگ قبرهای دنيا هستند. هر کدام از اين هرم ها 
در واقع مقبرة يک فرعون بوده که حدود پنج هزارسال پيش ساخته 

شده است.
نيل، درازترين رود جهان، مثل يک مار آبی از وسط مصر رد می شود 

و اکثر جمعيت مصر هم برای زندگی به اين مار آبی چسبيده اند!

  شروین سلیماني



ها صف جرزن 
وقتی خود کار خريدم و داشتم به خانه 
برمی گشتم، ديدم پدر بزرگم در صف 
نان ايستاده است. با اين که روز بعد 
امتحان داشتم، جلو رفتم و به او گفتم 
به خانه برود. من به جايش در صف 
می ايستم و نان می گيرم. او هم از 
خدا خواسته  قبول کرد و عصا زنان دور 
شد. سه نفر از من جلوتر بودند. در همين 
وقت مرد سن و سال داری به من گفت: 
»بچه جان، من دکتر جراح هستم.  االن از بيمارستان 
زنگ زدند که بايد زودتر خودم را به اتاق عمل برسانم و جان 
بيماری را نجات بدم. بگذار قبل از تو نانم را بگيرم.« نگاهی به 
او انداختم. قيافه اش اصالً به جراح ها نمی خورد، اما دبير اجتماعی 
به ما گفته بود افراد را از روی ظاهرشان قضاوت نكنيم. اين بود 
که نوبتم را به او دادم و خوش حال بودم که با اين کار جان يک 

بيمار را نجات داده ام.
بعد از او،  مرد ديگری روی شانه ام زد و گفت: »پسر جان، من کارگر 
ساختمانی هستم. از صبح تا حاال سِر ساختمان سر پا بوده ام. دارم از 
خستگی می ميرم. تو که کار و زندگی نداری،  بگذار من زودتر نانم را 
بگيرم و بروم استراحت کنم.« به دست هايش نگاه کردم، ديدم در 

زنــــگ
داستان

حد آک بند، نو است گفتم شايد فقط با پا گل لگد می کند. بر اساس 
اين فرضيه، نوبتم را به او دادم و خوش حال بودم که به فردی 

زحمت کش کمک کرده ام.  
تقريباً به اول صف رسيده بود م و حس قهرمان دوی ماراتنی را 
داشتم که به خط پايان رسيده است، اما  خلبانی جلو آمد و به شاطر 
گفت، هواپيمايش را بد جايی پارک کرده است. از فرودگاه تماس 
گرفته اند که زودتر بيا يد و آن را جا به جا کند، چون راه را بند آورده 
است. شاطر هم  در برابر او مرا ريز ديد و نوبتم را به او بخشيد و 
کارش را راه انداخت. بعد هم جوانی که از الغری در حال شكستن 
بود، بدون اين که مرا در نظر بگيرد، آمد جلوتر از من ايستاد. گفتم 
مثل اين که نوبت من است،  پوز خندی زد و  گفت: »بچه پر رو،  
تا  يک ضرب شوتت نكرده ام بخش اورژانس بيمارستان، دهنت 

را ببند!«   
هر چند به قيافه اش نمی خورد که بتواند حتي يک توپ پالستيكی را 
دو متر آن طرف تر شوت کند، اما چون نمی شد افراد را از روی 
ظاهرشان قضاوت کرد، کوتاه آمدم و نانش را آجر نكردم. خالصه 
گذشت و گذشت.  وقتی نوبت به من رسيد، خمير شاطر تمام شد. 
ناچار، دست از پا دراز تر، به خانة پدر بزرگ رفتم تا به او اطالع بدهم 

که بايد امشب سر بی نان بر بالين بگذارد.
راستی، چرا بعضی از بزرگ تر ها فكر می کنند ما بچه ها کار و زندگی  نداريم!

همن»سیني«
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 سعید طالیي

 مصطفي اراکي

همين ديروز ديدم يک جوانی    
جوان نازنين و مهربانی

به دستش تبلتی بود آن چنانی    
به او گفتم که آقای فالنی

موبايل است اين و يا قوز باال قوز؟
به من لبخند زد آرام و فرمود    

سؤال تو مرا کرده است نابود

به جان کی قسم؟ جان رابين هود!  
موبايلی روزگاری دست من بود

 ولی يک اتفاق افتاد مرموز
الهی روزگار بد نبينی  

شبی يلدا به قصد شب نشينی  
لبو خورديم و بادام زمينی  

موبايلم ماند آن شب پيش سينی



زنــــگ
شعر
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حرف هاي زميني 
براي بچه هاي زميني

مي خواهم بگويم كــه ... حرف هاي زميني، هم 
شوخي اســت، هم جدي. هم بازي ادبي است، 
هم ادب بازي، هم خواندني است، هم ماندني.  
هم از امروز اســت، هم از ديروز. هم با معني 
اســت، هم بي معني. هم سالم است، هم كالم. 
هم پنهان اســت، هم آشكار. هم گفتار است، 

هم رفتار. همه چيز است جز هيچ چيز!
 نويسنده: محمد ميركياني

 ناشر: موسسة فرهنگي منادي تربيت
 تلفن: 021-88931852

حتماً بخوانيم

امان از آن شب يلدای جانسوز
موبايل من به سينی تا نظر کرد 

 کمال هم نشين در آن اثر کرد    
کمی ابعاد آن را بيشتر کرد    

در اين قصه فقط سينی ضرر کرد
موبايلم مثل تبلت شد از آن روز



 روح اهلل احمدي 
 تصويرگر:مهدي عزيزي 

آمادگی برای زلزله 
به شیوه های نوین

به  و  کنید  حفظ  را  خود  خونسردی 
دهید  ادامه  خود  پیام های  کردن  چک 
چون هنوز زلزله نیامده. البته بیاید هم 
جلوی شما کم می آورد بس که خودتان 

زلزله اید.
مامان جای 

گلدون اینجاست 
آخه!

بابا اگه کار واجب 
برام پیش اومد 

چی کار کنم؟

خودت هم جزء 
لوازم ثابت خونه 

شدی دیگه!

به والدین خود یادآوری کنید که کمد، قفسه و وسایل ثابت خانه را به 
دیوار وصل کنند تا موقع زلزله نیفتد.

اگر حس کردید 
که دارید تکان 
می خورید، مطمئن 
باشید که زلزله 
است 
چون شما 
اصوال حال تکان 
خوردن ندارید. 
مثالً زیر میز پناه 
بگیرید.

من حاال میز از کجا 
بیارم؟ ما که میز 

نداریم!!

خونسردی خود را حفظ کنید، 
هول نشوید 
و به سمت در 
خروج حمله نکنید. 
آقا پسر! 
گفتیم خونسرد باش 
نه دیگه اینقدر!

وقتی که تکان ها تمام شد، خودتان را نیشگون بگیرید ببینید زنده اید 
یا نه! اگر زنده بودید به کارتان برسید، 

خوب شد اتفاقی نیفتاد. مزاحم شما نمی شویم.
همین یه مرحله مونده 
که بازی تموم بشه ها!

اگر نیشگون را حس نکردید و خودتان را در جای خوش آب و هوایی 
دیدید، احتماالً به دیار باقی شتافتید 

و خدا را شکر از دست 
تلفن همراه خالص شدید!

من موبایلمو 
میخوااااااام



مسا
جواب جدول را به دفتر مجله ارسال كنيد بقه

و جايزه بگيريد.

كشاورزي ارگانيك به 
معني بازگشت به كشاورزي سنتي 

قديم نيست. منظور بي نيازي از كاربرد مواد 
شيميايي نيز نيست؛ براي اينكه تمام موجودات 
زنده و غير زنده از تركيبات شيميايي تشكيل 

شده اند. بنابراين، مفهوم ارگانيك يعني آن دسته 
از موادشيميايي كه به صورت طبيعي به دست 

آمده اند و براي حاصل خيز كردن خاك يا 
حفاظت از گياهان و پرورش دام 

استفاده مي شوند.

فصل رويش به زماني 
گفته مي شود كه گياهان زينتي و 

وحشي و غالت در آن مي رويند. فصل 
رويش به عوامل بسياري مانند ارتفاع 

زمين از سطح دريا، نوع خاك و آب و هوا از 
جمله دما، تابش نور خورشيد و ميزان 

بارش باران بستگي دارد.

كشت محصوالت 
كشاورزي بدون آبياري و 

با استفاده از نزوالت آسماني 
)برف و باران( را ديم كاري 

مي گويند.

چاه به مفهوم واقعي 
گودالي است عمودي كه عمق 
آن تا جايي امتداد دارد كه از 

سطح آب هاي زيرزميني عبور كند 
و به اليه هاي داراي آب زمين 

برسد.

1. نوعي كشت كه در ماه هاي اسفند و اوايل بهار انجام مي گيرد.
2. به زميني كه در آن صيفي كشت مي شود مي گويند.

3. به كاشته نشدن زمين در طول يك فصل زراعي گفته مي شود.
4. به ميوه هايي از قبيل پرتقال، نارنگي و نارنج گفته مي شود.

5. از بين بردن علف هاي هرز با استفاده از وسايل مكانيكي را گويند.
6. اكنون براي صرفه جويي در مصرف آب در كشاورزي، به اين شيوۀ 

آبياري مي كنند.
7. گندم، برنج و ذرت جزو اين دسته از محصوالت كشاورزي هستند.

8. زميني كه در آن برنج كشت مي شود.
9. براي صرفه جويي آب در كشاورزي، 
آن را تحت چه شيوه اي استفاده مي كنند.

10. نوعي كشت كه توليد و پرورش تجاري انواع صيفي و سبزي را در 
تمام طول سال امكان پذير مي كند.

11. مادۀ جامدي كه پس از روغن كشي از دانه هاي روغني به جا مي ماند.
12. استفاده از اين نوع روغن در صنعت شير و ساير فراوردهاي 

لبني بحث هاي فراواني در جامعه به وجود آورد
13. نوعي كود كه از پسماندهاي كشاورزي، خانگي و ته ماندۀ مواد 

خوراكي تهيه مي شود.
14. به باغي كه درختان انگور فراوان دارد گفته مي شود.

15. به دانه هايي خوراكي مانند عدس، لوبيا  و نخود گفته مي شود.

  پيام نگار مـــــا:

nojavan@roshdmag.ir
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  مريم سعیدخواه 

آشنايي با رشتة برق
كليد المپ را مي زني و منتظر روشن فازت چيه؟

نمي شود.  روشن  اما  مي ماني،  شدنش 
زير  مي گذاري  و  مي كشي  را  صندلي 
مي كني.  بررسي  را  المپ  و  پاهايت 
المپ سالم است. فازمتر را برمي داري 
و سراغ سرپيچ مي روي. با دقت بررسي 
هم  را  نول  و  فاز  سيم هاي  مي كني. 
كنترل مي كني. قطعي ندارد! مي خواهي 
سراغ جعبه تقسيم بروي، ولي به اين 
شايد  است.  خطرناك  كه  مي كني  فكر 
هم خراب تر شود. تصميم مي گيري كار 

را به متخصص بسپاري!

 
روكار و توكار, نصب دزدگير و دوربين مداربسته،  نصب روشنايي ساختمان ها، بستن مدارهاي خبري و سيم كشي هاي طراحي مدارهاي ســادة صنعتي.  بستن مدارهاي الكتريكي   اجراي طرح هاي مدارهــاي كنترل و فرمان هاي الكتريكي و الكتريكي كارگاه ها، و نصب و راه اندازي تابلوهاي الكتريكي،الكتريكي،تعميــر و نگهداري آن ها   طراحي تأسيســات   شناخت و بررسي عملكرد تجهيزات و ماشين هاي رشته كسب مي كنيدمهارت هايي كه در اين 

در اتوماتيك و ... 

آشنا  دانش آموزاني  با  را  شما  ما 
مي كنيم كه در اين زمينه متخصص 
و  برق  با  كارشان  سرو  و  هستند 
سيم هاي فاز و نول است؛ با مرتضي 
كاهني و كاظم محمدي. هر دو برق 
سوم  سال  و  مي خوانند  صنعتي 
از  قبل  كه  است  جالب  هستند. 
مي كردند؛  كار  رشته  اين  انتخاب 
كاظم   ساختمان.  كاري  برق  هم  آن 
اين  وارد  سالگي   13 »از  مي گويد: 
تا  كردم  كارآموزي  و  شدم  حرفه 

برق كاري ساختمان را ياد گرفتم.« 
مي  پرسم: »چرا برق كاري را انتخاب 
از  كم!  سن  آن  در  هم  آن  كرديد؟ 

برق  گرفتگي نمي ترسيد؟ «
 مرتضي مي گويد: »من از بچگي به 
پدرم  داشتم.  عالقه  برقي  كارهاي 
هم خيلي تشويقم مي كرد.«  كاظم: 
اين  كه  مي ترسيدم  اگر  نه!  »ترس 

رشته را انتخاب نمي كردم.«
 مرتضي ادامه مي دهد: »اگر احتياط 
رعايت  هم  را  ايمني  موارد  و  كنيد 

كنيد، جاي نگراني نخواهد بود.«
 - پس چرا رشتة برق ساختمان را 

ادامه نداديد؟ 
مرتضي مي گويد: »درس هاي برق صنعتي 
قدري سخت تر است، ولي بازاركار بهتري 
دانشگاهي  رشته هاي  همين طور  دارد؛ 

بيشتر.«
بيشتردنبال  »من  مي گويد:  هم  كاظم   
مي كردم  فكر  بودم.  جديد  اطالعات 
را  الزم  اطالعات  ساختمان  برق  دربارۀ 

دارم.«
 از آن ها مي پرسم: »بازهم كار مي كنيد؟«
 كاظم   مي گويد: » يكي از مزاياي رشتة 
كار كردن است. يعني شما  فني همين 
ياد  را  درس ها  خوب  تا  كني  كار  بايد 
هم  كنار  در  كار  و  درس  اينجا  بگيري. 
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 تحصيل در رشتة برق 
و الكترونيك با خطرات 
زيادی رو به روست. 
بنابراين، برای حفظ 
سالمت خود و سايرين 
بايد با كلية قوانين و 
دستورالعمل های حفاظتی 
و ايمنی آشنا باشيد و 
آن ها را به كار گيريد.

 
چگونگي ورود به 

اين رشته
مي شــود. )براي ورود به هنرستان فني وحرفه اي وحرفه اي با دوشــاخة الكترونيك و الكتروتكنيك ارائه حرفه اي اقدام كنيد. رشــتة برق در هنرســتان هاي فني هنرســتان هاي كار دانــش و يا هنرســتان هاي فني و بــراي ورود به رشــتة بــرق مي توانيــد از طريق 

شرط معدل مطرح است(

كارخانه هاي 
صنعتي، اداره هاي برق، 

نيروگاه ها، تعميرگاه هاي آزاد 
برق، نمايندگي ها و واحدهاي 

توليدي  و خدماتي، كار 
آزاد

ل 
تغا

اش
ادامة تحصيل مكان ها و سازمان هاي محل 

در دورة كاردانی پيوستة 
آموزشكده های فنی-حرفه ای، 
دولتی و آزاد و آموزشكده های 

علمی-كاربردی

ادامة تحصيل 
برق كار صنعتي 

درجه 2
كارور pic  درجه 2
مباني و كاربرد رايانه

كارآفريني 

ي 
نعت

س هاي  تخصصي برق ص
برق كار ساختماني در

درجة 1 و2 
مباني و كاربرد رايانه

كارآفريني
بهداشت و ايمني كار

قانون كار

ان
ختم

درس هاي برق سا

توانمندي هاي 
الزم براي ورود به اين 

رشته
 عالقه به كارهاي فني و برقي  اســتعداد 

خوب در زمينة رياضي، فيزيك و رايانه  مهارت 

در تصميم گيري و اجرا  توانايي جسمي

چه كاره 
مي شويد؟

 ســيم كش ساختمان )مســكوني، تجاري و 

صنعتي(  سيم پيچ ترانســفورماتورهاي فشار ضعيف  

و اســتاتور ماشين هاي الكتريكي نقشــه كش مدارهاي 

الكتريكــي   تعميــركار  و نگهدارنــدة ماشــين ها و 

سيستم هاي الكتريكي  متصدي تعمير و راه اندازي 

الكترو موتورهاي سه فاز و تك فاز 

جواب مي دهد نه درس تنها يا كار تنها.«
 - برنامة آيندتان چيست؟ 

هر دو مي گويند: قطعاً ادامة تحصيل. 
)مرتضي دوست دارد برق و قدرت 
كاظم همين  و  آسانسوربخواند  يا  و 

برق صنعتي.( 
كمك  هم  خانه  فني  كارهاي  در   -

مي كنيد؟
تعمير  كه  كاظم  مي گويد:  مرتضي 
از  هم  من  و  است  كارخانه شان 
خرابكاري هايم كه بگذريم،  برق كشي 
و  دادم  انجام  را  روستايي مان  خانة 

همة خانه را سنسوردار كرده ام. 
استادان  كمك  به  مرتضي  و  كاظم 
را  مدرسه  صوتي  سيستم  خود 
راه اندازي و دوربين هاي مدرسه را 
نصب كرده اند. آن ها خيلي از كارهاي 

برقي مدرسه را انجام مي دهند.
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  ياسمن رضايیان

پای
روز ميالد خورشيد، خرم روز

__________________________
کتابخانة مدرسه مان کتابی دارد در مورد تاريخ ايران باستان که 

موضوع آن آداب و رسوم گذشتة ايرانیان است. يكی از جشن های 

باستان، جشن »خرم روز« بود که اول دی برگزار می شد. 

سر  پشت  را  يلدا(  )شب  سال  بلندترين شب  که  آذر   30 از  بعد 

می گذاريم، روزها بلند و شب ها کوتاه می شوند. پیشینیانمان اول دی 

را روز تولد خورشید می نامیدند، چون از اين روز به بعد، با طوالنی 
شدن روز، خورشید بیشتر در آسمان ديده مي شود. 

نو  سال  آغاز  را  روز  اين  دوره ای،  در  که  است  جالب  برايم 

می دانستند و معتقد بودند نوروز از اين روز شروع می شود.

1

روز ايمنی در برابر زلزله
__________________________

يكی از بچه ها پرسید: »اصاًل چرا زلزله وجود دارد، وقتی باعث 
اين همه خسارت می شود؟«

دبیر جغرافی مان گفت: »زلزله واکنش طبیعی زمین در برابر فشار 
انرژی است که زير پوسته جمع می شود. به طبیعت نمی توان گفت 

»چرا«. خودمان بايد برای رو به رو شدن با آن آماده شويم.«
من پرسیدم: »چطور بايد اين کار را انجام دهیم؟«

دبیرمان گفت: »اول بايد بدانیم منشأ زلزله، سیل يا طوفان چیست، 
بعد می توانیم راه حل هايمان را پیدا کنیم.«

5 دی روز ايمنی در برابر زلزله است. اين روز، سالگرد زلزلة 
6/3 ريشتری شهر بم است که در سال 1383 رخ داد.

5
9
روز بصيرت  و 

__________________ميثاق  امت با واليت
با حضور  ايران  ماه 1388 ملت  روز  9 دي 
آگاهانه در صحنه و بیعت دوباره با آرمان هاي 
حماسه  رهبري  معظم  مقام  و  امام خمیني)ره( 

جاودان ديگري را در تاريخ انقالب آفريد.

نورصدای
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                            _____________________                               آغاز سال نو ميالدی 
و سالِم خدا بر من است روزی که به دنیا آمدم و روزی که از جهان بروم و روزی که 

)برای زندگانی ابدی( باز زنده برانگیخته شوم )سورۀ مريم آية 33(.
از  معتبر  روايتی  در  است.  )ع(  مسیح  عیسی  والدت حضرت  روز  دسامبر   25 میالدی،  تقويم  در 

امام رضا )ع( آمده است که حضرت عیسی )ع( در شب 25 ذی القعده و در کنار رود فرات به دنیا آمد.
ياد  مي کنند.  الهی  نشانة  به عنوان  مادر مسیح،  از حضرت مريم،  خداوند در آية50 سورۀ مؤمنون 
امام صادق )ع( نیز می فرمايد: خداوند مريم را برای نسل پیامبران برگزيد و هر چیز زشتی را از او پاك 

کرد و او را بر همة زنان زمان خود برتری داد.
هموطنان ارمني در روزهای آخر ماه دسامبر درخت کاج تزيین می کنند، در شب 31 دسامبر در خانة بزرگ 

خاندان جمع می شوند، شام شب عید می خورند و ساعت 12 شب آغاز سال نو را به هم تبريك می گويند. 

12

__________________________والدت امام حسن عسكری )ع(
پیدا  امام زمان )عج( هستید، حس عجیبی  همین که می دانم پدر 

می کنم. پنج شنبه ها زيارت مخصوص شما را می خوانم و جمعه ها زيارت 
فرزندتان را. من در امتداد اين دو روز همساية ديوار به ديوار مدينه و 

سامرا می شوم.
امام حسن عسکری )ع( در سال 232 قمری در شهر مدينه به دنیا آمدند. 
تبعید  به سامرا  امام هادی )ع(،  بود که همراه پدرشان،  نگذشته  چند سالی 
شدند و به دلیل اينكه در مرکز عسكر )لشكر( ساکن شدند، به اين نام خوانده می شوند.

18

_______________________________وفات حضرت معصومه )س(20
را  نیايش هايت  در جای جايش صدای  و  بود  دلگرم  تو  از حضور  قم  روز   17

می شنید. 17 روز قم در پناه تو به صدای پرندگانی گوش می داد که برای سالم گفتن 
به تو آسمان را پر کرده بودند. راستی، کسی خبر دارد آن پرنده ها کجا رفتند؟

حضرت معصومه )س( به ايران آمده بود تا برادرش امام رضا )ع( را مالقات کند. در مسیر 
اين سفر به قم رسید، اما اقامتش در آنجا فقط 17 روز طول کشید و پس از تحمل بیماري 

به مالقات خدا رفت. 
است.  نظر  اختالف  آن  ماه  و  روز  در  اما  گفته اند،  قمری   201 سال  را  او  وفات  تاريخ 

معتبرترين تاريخ برای اين حادثه، دهم ربیع الثانی است.
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اتحاد فضايي
 سید امیر سادات موسوي

مردم سراسر جهان در اکتشافات فضايی سهیم هستند. اکثرآن ها هرگز به فضا نمی روند، اما بخش مهمی از 
زندگی شان را فضا تشكیل می دهد. تنها تعداد انگشت شماری از کشورهای جهان، به صورت منظم، فضاپیما هايی 
را به فضا پرتاب می کنند. اما بسیاری از کشورهای ديگر، در آماده سازی فضاپیما ها و فناوري های مورد نیاز 
آن ها سهیم هستند. ديگران هم مشغول نظارت بر فعالیت های فضايی يا در ساده ترين حالت بهره گیری از 
مزايای اکتشافات فضايی هستند؛ با دانشی که از فضا کسب می کنند يا با تماس های ارزان و پر سرعتی که از 

طريق ماهواره ها انجام می دهند.
فرستادن فضانورد، کاوشگر فضايی يا ماهواره به فضا، نیازمند سرمايه ای در حدود يك میلیارد دالر است 
که با تالش هزاران نفر امكان پذير می شود و نتايج مفیدی برای بیش از صدها هزار نفر به ارمغان می آورد.

سايوز 19
روسیه  به  متعلق  فضاپیمايي  نام   19 سايوز 

است. اين فضاپیما نخستین مالقات بین المللی اش را 
در سال 1975 با اتصال به فضاپیمای آمريكايی آپولو 
18 انجام داد. در مدت اتصال، سايوز جهت گیری خود 
را به طرف آپولو حفظ کرد و برای اتصال مناسب به 

دور خودش چرخید.

آپولو 18
 19 سايوز  که  آن  از  بعد  ساعت  چند 

روسیه را ترك کرد، آپولو 18 نیز از آمريكا 
به فضا پرتاب شد. اين فضاپیما مبّدلی برای 

اتصال به سايوز 19 به همراه داشت.

هند در فضا
هند اولین ماهوارۀ خود را در سال 1980 به فضا فرستاد. 
به اين ترتیب، هند هفتمین کشور پرتاب کنندۀ موشك 
راکش  هندی،  فضانورد  پرواز  نشان،  اين  شد.  فضا  به 
شرما، را به ايستگاه فضايی سالیوت 7 در آوريل 1984 

نمايش می دهد. 
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گوش های جهان
حال  در  جهان  سراسر  در  زمینی  ايستگاه های 
بزرگ،  بشقاب های  هستند.  فضا  به  گوش دادن 
اطالعات مخابره شده از فضا را جمع آوري می کنند. 
يا  را کاوشگران سیارات  اين اطالعات  از  بعضی 
تلسكوپ های ماهواره ای مخابراتي کرده اند. بعضی 
از اطالعات هم به ماهواره های ارتباطی مربوط اند 
زمینی  تلويزيونی  و  تلفنی  اتصال های  موجب  که 

می شوند. 

پژوهش دربارة مغولستان
در میان هشتمین گروه از کارکنان بین المللی که به ايستگاه فضايی روسیه رفتند، 
يك فضانورد مغولستانی به نام گوراگچا نیز حضور داشت. او به مدت 8 روز ساکن 
سالیوت 6 بود و در اين مدت آزمايش های متعددي انجام داد. او با نقشه برداری و 

عكس برداری به دنبال يافتن ذخاير سنگ معدن و نفت خام مغولستان بود. 

سازمان فضايی ايران
آغاز  پیش  دهة  از چند  ايران  فضايی  فعالیت های 
شده و در حال حاضر ايران دارای فناوری های پرتاب 
زيرمداری و مداری است. چند سال پیش، سازمان 
فضايی ايران يك میمون ايرانی، به نام »پیشگام«، را 
به يك سفر کوتاه فضايی فرستاد. پیشگام، صحیح 
و سالم به زمین برگشت و اين موضوع تأيیدی بر 

قدرت فضايی متخصصان ايرانی است.
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تـــوپ گـــل
 نويسنده : سپیده فتحی

 عکاس: علی خوش جام

 ابزار و وسايل مورد نیاز: 
 توپ گرد کوچك که به توپ استخری معروف است

 لیوان يك بار مصرف يا گلدان سفالی
 چسب چوب    قیچي     روزنامة باطله

 روبان رنگی  کاغذهای رنگی

دوست داريد ســقف کالستان يا کنار پردۀ اتاقتان را با 
توپ های رنگارنگ گل تزيین کنید ؟

دوست داريد  برای جشن تولدتان فضايي شاد با نوارهايی 
از کاغذ کار ساده درست کنید که بسیار جذاب باشد؟

دوست داريد يك گلدان زيباي گل بسازيد و آن را روی 
میز خانه تان بگذاريد؟

همة اينها يك شرط دارد!
حتماً می پرسید شرط آن چیست!؟

 کمی ذوق و سلیقه با چاشنی صبوری! همین!

کاغذهای رنگی را به عرض دو ســانتی متر و 
طول 30 سانتی متر برش بزنید )زرد و نارنجی(
عرض نوارها را برش هــای ريز بزنید، هر چه 
فاصلة برش ها کمتر باشد و طول آن ها بیشتر، 

گل های زيباتری خواهید داشت.

نوار باريك پیچیده شــده را بــه ابتدای نوار 
دوســانتی برش خورده بچسبانید )با چسب 

چوب(.

نوار باريکی )قرمز( را به عرض يك سانتی متر 
مطابق شــکل بپیچید و يك دايره مارپیچي 

درست کنید و انتهای آن را بچسبانید.

نوار برش خورده را دور نوار باريك بپیچید و 
انتهای آن را چسب بزنید.

کار را انجام دهید.توپ فرو کنید و مراحل بعدی روبان را چنــد گره بزنید و درون کوچکــی در آن ايجاد کنید و ســر چســباندن روزنامه به توپ، سوراخ را از ســقف آويزان کنید، قبل از اگــر می خواهیــد توپ گل  نکتة 1 

1

2

3

4
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با نوک انگشــتان خود برش های آن را به سمت 
بیرون گل حالت دهید.

مقداری چسب چوب را با آب رقیق کنید
برش های روزنامه را با چسب چوب و آب، مرطوب 
و چســبناک کنید و دور تا دور يك توپ کوچك 

پالستیکی بچسبانید و صبر کنید خشك شود
پشت گل هايی را که ســاخته ايد را چسب چوب 

بزنید و دور تا دور اين توپ کاغذی بچسبانید.

 نکتة 2
يکبارمصرف و ... بچسبانید. گل را روی گلدان سفالی يا لیوان به نصف توپ گل بچسبانید و توپ لیوان بچسبانید، کافی است فقط  اگر می خواهید توپ را روی 

 نکتة 3

 اگر می خواهید با اين گل ها 

آباژور بسازيد، يك توپ پالستیکی 

بزرگ را نصف کنید و روي آن گل 

بچســبانید و مطابق شکل دروسط 

آن المپ بگذاريد. 

5
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6 4
7 6 9
6 1 3 8

3 4 7
1 2

4 5
8 9 3

سودوكو

1  بايد اعداد از 1 تا 9 در هر يك از جدول های
                3 × 3 و همچنین در هر رديف و ستون قرار گیرد.

از آنجائی که هر جدول ) رديف ها و ستون ها ( شامل 9 خانه می باشند اعداد نبايد 
تكراری باشند.

2  در جای خالی چه رنگی بايد باشد؟

31  کدامیك با بقیه فرق دارد؟ 2

3 4 5
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4  حلقه های المپیك از 5 رنگ تشكیل شده اند.به غیر ازاين ترتیب  به چند روش ديگر می توان حلقه های رنگی را کنار هم ديگر مرتب کرد.

5   در جای خالی کدام شكل قرار می گیرد؟

 يك جزيره به شكل مثلث است. کجای جزيره دورترين فاصله را از دريا دارد؟به صورت رياضي پاسخ دهید.

معما

الف ب ج د

پاسخ معما را به 
دفتر مجله ارسال 

كنيد و  به قيد قرعه 
جايزه بگيريد.   پيام نگار مـــــا:

nojavan@roshdmag.ir
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نفس كش
آشنايي با ورزش كبدی

عي
زار

ي 
هد

 م
يکي از رشته هاي ورزشي تیمي است که با کمترين امکانات، يعني تنها با وجود 
زمیني مستطیل شکل، مي توان آن را انجام داد.  در اين ورزش  اعضاي هر تیم 
به نوبت وارد نیمة زمین حريف مي شوند و مي کوشند حريف را لمس کنند و به 
سرعت به نیمة زمین خود برگردند. اعضاي تیم مقابل نیز تالش مي کنند ضمن 

مهار کردن بازيکنان حريف، از بازگشت او به زمین خودش جلوگیري کنند.

کبدي در مناطق گوناگون ايران
اين ورزش در بیشــتر نقاط ايران بــا عنوان »زو« 
شناخته مي شــود، اما در سیســتان و بلوچستان 
آن را »کبــدي«، در گیالن »شــیرين دودو« و در 

خوزستان»اش تي تي« مي نامند.
تعداد بازيکنان: 

هر تیم: هفت بازيکن اصلي و پنج بازيکن ذخیره 
دارد. )تعويض نفرات محدوديتي ندارد.(

شرايط تیم ها در هنگام حمله و دفاع
تیم ها در هنگام دفاع بايد به صورت زنجیره اي عمل 
کنند؛ يعني دست مدافعان آن ها از هم جدا نشود. 
اگر اين زنجیره از هم بپاشد، يکي از مدافعان از 
زمین بیرون خواهد رفت. مهاجم نیز در صورتي از 

زمین بیرون خواهد رفت که: 
زبان  بر  مداوم  صورت  به  را  »کبدي«  عبارت  ـ 

نیاورد.
ـ بخشي از بدن او از زمین خارج شود.

امتیاز در کبدي 
هر تیم به نوبت يك بازيکن خود را به نیمة زمین حريف وارد مي کند. اين بازيکن 
بايد با صدايي بلند و واضح به طور پیاپي کلمة »کبدي« را تکرار کند و هم زمان، براي 
لمس کردن بازيکن تیم حريف بکوشد. هرگاه مهاجم در مدت زمان تعیین شده 
)30 ثانیه( موفق به لمس يکي از بازيکنان حريف شد و به نیمة زمین خود بازگشت، 
يك امتیاز براي تیمش  کسب مي کند، اما اگر در اين مدت نتوانست بازيکني را لمس 
کند، امتیاز به تیم مدافع تعلّق مي گیرد. پس از آن، نوبت تیم مدافع است که حالت 

حمله به خود بگیرد و يکي از بازيکنانش را به نیمة زمین حريف بفرستد. 

مرز

مرز

خط میاني)شروع حمله(

بالك

بالك

خط امتیازي

خط امتیازي

رز
م

رز
م

بخش مردان 
دو نیمة 10 ×6/5

بخش زنان 
دو نیمة 8× 6 

3/75 متري )براي مردان(

3 متري )براي زنان(

سکو نیمکت نشینان  1 × 8 متر )براي مردان(

سکو نیمکت نشینان  1 × 6 متر )براي زنان(

معناي کبدي
کبدي يك لغت 
»تامیل« ) نوعي 
زبان هندي( 
به معناي »نگه 
داشتن با دست« 
است

*اگر مهاجم موفق به لمس بیشتر از يك بازيکن رقیب شود، به تعداد بازيکناني که لمس کرده است، براي تیم خود امتیاز کسب 
خواهد کرد. بازيکنان مدافعي که مهاجم حريف آن ها را لمس کرده است، بايد از زمین خارج شوند.
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حركات كششی انجام دهيم

 کبدي در ايران
ورزش کبدي از سال 1375 به صورت رسمي در ايران آغاز به فعالیت کرد. در 
آن زمان، اين ورزش فدراسیون مستقلي نداشت و با عنوان »انجمن کبدي« زير نظر 
فدراسیون ورزش هاي همگاني فعالیت مي کرد. اين انجمن در همان سال )1996 م/ 

1375 ش( به عضويت کنفدراسیون کبدي آسیا برگزيده شد.
با گذشت زمان، ورزشکاران انجمن کبدي در سطح قارۀ آسیا درخشان ظاهر شدند؛ 
به طوري که پس از عضويت ايران در فدراسیون بین المللي کبدي )1380ش/ 
2001 م(، يك سال تیم ملّي کشورمان در اولین دورۀ مسابقات قهرماني مردان 
آسیا )2002 م/1381 ش( عنوان سوم آسیا را از آن خود ساخت. سال بعد نوبت به 
قهرماني ايران در بخش جوانان و بزرگ ساالن قارۀ آسیا رسید. ايران در سال 1383 
ش. عنوان نايب قهرماني جهان را نیز به خود اختصاص داد. اين نتايج زمینه را براي 
شکل گیري »فدراسیون کبدي ايران« فراهم ساخت و اين فدراسیون از روز هشتم 
تیر ماه 1384 فعالیت خود را آغاز کرد. تیم کشورمان در بازي هاي آسیايي گوانگجو 
)چین ،2010( نیز افتخار ديگري کسب کرد و در بازي هاي آسیايي به عنوان نايب 
قهرماني دست يافت. دختران کشورمان هم در اين بازي ها درخشان ظاهر شدند 
و عنوان سوم بازي ها را از آن خود ساختند. چهار سال بعد مردان و زنان ايران در 

بازی های آسیايی عنوان نايب قهرمانی آسیا را به خود اختصاص دادند. 
 

حرکات کششی يکی از بهترين راه ها برای باال 
بردن توان ماهیچه ها و عضالت هستند؛ آن هم 
سبب  حرکات  اين  محیط ها.  کوچك ترين  در 
و  شوند  دراز  آرامی  به  عضالت  که  می شوند 
محدودۀ حرکت مفصل ها را افزايش دهند. اما 
اين حرکات مفید هستند،  به همان نسبت که 
می توانند خطرناک باشند. به همین خاطر، اگر 
می خواهید حرکات کششی انجام دهید، حتماً قبل 
از آن بدن خود را به خوبی گرم کنید. مثالً چند 
دقیقه به آرامی بدويد. دقت کنید که اين حرکات 
نبايد منجر به درد گرفتن بدنتان شود، بلکه بايد با 
تکرار حرکات کششی به صورت منظم، به مرور 
توان عضالت خود را باال ببريد. با دو نمونة ساده 

از اين حرکات آشنا می شويم:

  در حالی که کف پاهايتان به هم چسبیده است، 
بنشینید. پاشنة پاها را نزديك بدن بکشید. ساق 
يا قوزک پاها را با دست ها بگیريد. به آهستگی 
باالتنه تان را خم کنید و به آرامی با آرنج ها زانوها 
را به پايین فشار دهید. 20 تا 30 ثانیه در اين 

حالت بمانید.

کف  کنید  سعی  ايستاده ايد،  که  در حالی   
دست ها را به زمین برسانید. البته نبايد زانوها خم 
شوند. مشاهده می کنید، در هنگام خم شدن، به 
عضالت شکم و ماهیچه های ساق پا فشار می آيد. 
شايد اين حرکت در ابتدا دشوار باشد، اما به مرور 

می بینید کف دست ها به زمین می رسد.

 زمين 
مستطيلي شكل است و جنس سطح 
زمين از فــوم )تاتامي( يعني جنس 

تشك هاي ورزش هاي رزمي است.
مردان: 10 × 13 متر

زنان: 8 × 12 متر 
نوجوانان: 8 ×11 متر

 ويژگي هاي كبدي 
ساده، كم هزينه، پرتحرك

ضرورت سرعت عمل در اين ورزش آن را به حركات ورزش كشتي شبيه مي سازد 
و درگيري هــاي قدرتي آن يادآور ورزش راگبي اســت. حمله به بازيكنان حريف يا 
فرار از دســت رقيب نيازمند ســرعت عمل، حضور ذهن، جسارت و انعطاف پذيري 
اســت. به ســبب بي نياز بودن به امكانات خاص، مسابقات كبدي را هم در سالن و 

هم در فضاي آزاد مي توان برگزار كرد. 

 زمان 
دو نيمة 20 دقيقه اي و بين دو نيمه پنج دقيقه اســتراحت. در صورت 

تساوي : هر تيم پنج حمله دارد
در صورت تســاوي مجدد : هر تيم به نوبت يك حمله دارد تا زماني كه 

يك تيم برنده شود، ادامه پيدا مي كند.
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چرا پس از حضرت محمد )ص( پیامبر 
ديگری نیامده است و نخواهد آمد؟

خیر. به هیچ وجه اين طور نیســت. آن ها هم مثل همة 
انسان ها می توانند به ســوی گناه بروند، اما از آنجا که 
حقیقت گناه را به خوبی می شناسند، از آن دوری می کنند.

آيا وقتی ما دســتمان را از شعلة آتش عقب می کشیم، 
اختیاری از خود نداريم؟ قطعاً داريم. ولی چون از خطر 

آن به خوبی آگاهیم، از آن دوری می کنیم.

وقتی کسی از دنیا می رود مجلس ختمی برای او می گیرند. همچنین، ممكن 
اســت مراسم ســالگردی برايش برگزار کنند. اما بعد از آن ديگر مجلس 
يادبودی نمی گیرند. اگر شهادت امام حسین)ع( مرگی معمولی بود، برای او 
هم همین کار را می کردند. اما مجلس عزای امام حســین )ع( مجلس ختم 

نیست که پس از برگزاري يك سالگرد ديگر نیازی به آن نداشته باشیم.
هدف از برگزاری اين عزاداری ها زنده نگه داشتن نام و ياد بزرگواری ست 
که با شــهادتش دين اســالم را حفظ کرد. ما هر سال اين مراسم را تكرار 

می کنیم تا دين داری، فداکاری و شجاعت را بیاموزيم.

چرا خدا از فرشــته ها خواست که به 
حضرت آدم )ع( سجده کنند؟

پیامبران الهی دو گروه هســتند. آن هايی که دين جديدی 
برای مردم آوردند و آن هايی که دين پیامبران قبلی خود 
را آموزش و ترويج می دادند. بعد از حضرت محمد)ص( به 
هیچ کدام از اين دو گروه پیامبر نیازی نبود. او کامل ترين 
دين را برای بشــر آورد و دينی کامل تر از اســالم وجود 

نداشت که به پیامبر جديدی نیاز باشد.
بعد از پیامبر هم اهل بیت او و عالمان دينی وظیفة تبلیغ و 

ترويج اسالم را بر عهده گرفتند.

  
آيا منظور از عصمت اهل بیت)ع( اين 
است که آن ها مجبور به ترک گناه 
هستند و در ترک گناه اختیاری از 

خود ندارند؟

پس از گذشــت اين همه ســال از شــهادت 
امام حسین )ع(، عزاداری ما برای آن حضرت چه 

معنايی دارد؟

ســجدۀ فرشــته ها بر حضرت آدم)ع( ســجدۀ پرستش 
نبود، بلكه برای نشــان دادن جايگاه واالی انسانی به ساير 

مخلوقات الهی بود.

ســالم، سالم، سالم. ما دوباره برگشــتيم. منظورم از ما، خودم 
و تمام نوجوان های هم ســن و ســال توست كه مطالب اين دو 

صفحه با سؤال های خوب آن ها شكل گرفته است. 
اين بار قرار است در مورد پيامبران و اهل بيت )عليهم السالم( 
صحبت كنيــم. بندگانی كه وجودشــان مثل يــك »زنگ آماده 

باش«است تا سر بزنگاه ما را هوشيار كنند. 
حاال با ما بيا. شايد يكی از اين سؤال ها، سؤال خودت هم باشد. 

غالمرضا حيدري ابهري 
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آيا بهتر نیســت به جای دوســت داشتن 
چرا امام حسین )ع( که می دانست در اهل بیت)ع( فقط خود خدا را دوست بداريم؟

جنگ با يزيد کشته می شود، علیه او 
قیام کرد؟

شــرك يعنی ما کســی جز خدا  را آفريننده و اداره 
کنندۀ جهان بدانیم و يا کســی جز خدا را  بپرستیم. 
توسل به پیامبر )ص( و اهل بیت)ع( و حاجت خواستن 

از آن ها مصداق هیچ کدام از اين رفتارها نیست. 
در سورۀ »نســاء« آمده است: » ای کاش مردم نزد 
پیامبر می رفتند و در حضور او آمرزش می طلبیدند.«

 اين آيه به روشنی توسل را تأئید می کند. اگر توسل 
شرك بود، قطعاً قرآن آن را تأئید نمی کرد.

اگر ما خدا را دوســت داشته باشــیم، حتماً دوستان خدا را هم 
دوست خواهیم داشــت. اهل بیت)ع( بندگان خوب خدا بودند 
و دوســت داشتن آن ها در مقابل دوســت داشتن خدا نیست، 
بلكه يكی از ثمرات دوست داشتن خداست. در ضمن، دوستی و 
محبتی ناپسند و نابجاست که ما را از خدا دور کند. ولی دوست 
داشــتن اهل بیت نه تنها جای دوستی خدا را تنگ نمی کند، بلكه 

عشق به بندگی خدا را در وجود ما بیشتر می کند.

هر جا جنگی روي می دهد، بی شك عده ای از مدافعان کشته 
می شــوند. اما اين موضوع باعث نمی شود مردم از دفاع از 
کشورشــان دست بكشند. امام حســین)ع( هم می ديد که 
اسالم در خطر است و به هر بهايی بايد جلوی نابودی آن را 
بگیرد. برای همین اگر چه احتمال مي داد در جنگ با يزيد 

شهید می شود، به خاطر حفظ دين، مرگ را به جان خريد.

آيا توســل بــه پیامبــر )ص( و 
اهل بیت)ع( و حاجت خواستن از 

آن ها شرک به خدا نیست؟
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زندگي با قرآن
شــامل يك مجموعة 5 جلدي اســت که در آن به معرفي 
و ترجمة مفهومي آياتي از قــرآن کريم دربارۀ موضوعاتي 
همچون مرگ و زندگي پس از آن، تكرار گناه و تكرار شكستن 
توبه، آرامش روان و ذکر و عبادت، غیبت، بازدارندگي نماز 

از ارتكاب به گناه و روح عبادت .... مي پردازد.

 نويسنده: ابوالفضل بهرام پور
 ناشر: آواي قرآن

 تلفن: 0251-37741004

حتماً بخوانيم



کنارش  که  بود  آمده  باال  آسمان  شیب  از  تازه  خورشید 
نشستیم. پدر روی سنِگ کنار پیرمرد، من، مادر و خواهرم 
هم نزديك آن ها. در اين چند ساعت نه گرسنگی آزارمان 
داد، نه تشنگی و نه آفتاب داغ تابستان سیستان. چند تا از 
روستايی ها هم آن طرف تر روی خاك ها نشسته بودند و 
نگاهمان می کردند. برايشان عجیب بود که چند آدم شهری 

دور يك پیرمرد نشسته اند و به آوازش گوش می دهند. 
را ديديم که  پیرمرد  تپه رد می شديم،  کنار  از  صبح که 
روی سنگی نشسته و ساز می زند. چند پیرمرد و بچه هم 
و  را کم کرد  ماشین  پدر سرعت  بودند.  ايستاده  دورش 
ايستاد. شیشه ها را که پايین داديم، صدای آواز پیرمرد را 
هم شنیديم. باد و باران صورتش را سوخته و خسته کرده 
بود، ولی صدايش تا انتهای صحرا طنین انداز بود. يكدفعه 
ديديم بچه هايی که کنارش بودند، سنگ ريزه هايی را روی 
پیرمرد  طرف  به  دست  پشت  با  و  می گذاشتند  انگشت 
می خورد،  او  تار  کاسة  به  سنگ  وقتی  می کردند.  پرتاب 

صدای تّقی می داد که بچه ها را می خنداند.
آرام  و  شد  پیاده  ماشین  از  شد.  سرخ  که  ديدم  را  پدر 
به طرف دامنة تپه رفت و روی تكه سنگ کنار پیرمرد 
نشست. پیرمردها و بچه ها از ديدن يك غريبه جا خوردند 
و کمی دور شدند. چند دقیقه بعد ما هم از ماشین پیاده 
شديم و دور آن ها نشستیم. چشم های پدر از هیجان برق 
پیرمرد  اين  کنید،  »نگاه  گفت:  گذشت  که  مدتی  می زد. 
نابیناست، ولی اين همه شعر از حافظ و سعدی حفظ است. 
سروده  خودش  هم  می خواند  که  را  شعرهايی  از  خیلی 
است.« پدر دفترچه  اش را از جیب درآورد. حاال پیرمرد 

می خواند و پدر شعرهايش را می نوشت.
و  کشیده  انگشت های  بود.  شده  بلند تر  پیرمرد  صدای 

سیاهش تند تند روی سیم های ساز باال و پايین می رفت. 
وقتی می خواند سرش را رو به آسمان می گرفت و رگ های 
همة  خورشید  مي خواست  انگار  می زد.  بیرون  گردنش 
صورتش را گرم کند.گاهی اشك  از چشم های ته نشسته اش 
می جوشید و در میان ريش های نامرتبش گم می شد. معلوم 

بود که رفتار و احترام پدر، دلش را گرم کرده بود.
برای ناهار به قهوه خانه ای همان اطراف رفتیم. خبر خیلی 
زود پیچیده بود. از البه الی پچ پچ ها و نگاه های اهالی می شد 
اين را فهمید. آن ها پدرم را نشناخته بودند، شايد حتی اسم 
دکتر محمود حسابی هم به گوششان نخورده بود، ولی به او 

احترام می گذاشتند و به پايش بلند می شدند. 
ما که از قهوه خانه بیرون آمديم، می شد صدای آواز قهوه چی 

را شنید.
چند ماه بعد در تهران، پدر ما را کنار صندلی خودش جمع 

کرد. نامه ای از پیرمرد به دستش رسیده بود:
»جناب آقای دکتر حسابی، شما با رفتار آن روزتان 
در اين ِده، رفتار مردم و اهالی روستا را با من زير 

و رو کرديد. توجه و عالقه ای که شما به من و هنرم نشان 
که  مردمی  سال،  سال های  از  پس  که  شد  باعث  داديد، 
حاال  بیندازند،  سنگ  من  به  می فرستادند  را  بچه هايشان 
نابینا درس  من  از  تا  می فرستند  نزد من  را  فرزندانشان 
شعر و موسیقی بیاموزند. شما در آن چند ساعت نه تنها 
احترام و آبروی بزرگی را برای من به ارمغان آورديد، بلكه 
تفكر اين مردم را نسبت به ادبیات و موسیقی ديار عزيز 

من عوض کرديد.«
اشك های پدر سرازير شده بود.

نوازندۀ نابینا
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علم  پدر  را  حسابی  محمود  دکتر 
فیزيك ايران می دانند. او در رشته های 
مهندسی برق، فیزيك، مهندسی معدن، 
به  بود و  ... تحصیل کرده  و  رياضیات 
و  آلمانی  انگلیسی،  فرانسه،  زبان های 
پیشرفت  برای  او  بود.  مسلط  عربی 
ايران کارهای زيادی کرد؛  علم در 
و  فنی  دانشكده های  تأسیس  مثل 
علوم دانشگاه تهران، تاسیس اولین 
مرکز زلزله شناسی ايران و محاسبه 

و تعیین ساعت رسمی ايران.  
 حسابي در سال 1371 از دنیا رفت.

ت:
پاسخ معماي حیوانا

ب خاکستري باشد، هر سه 
1. اگر اس

ت مي شود و اگر قهوه اي 
س نادرس

حد
ت مي شود. 

س درس
باشد، هر سه حد

ت: 
گ اس

ش سیاه رن
ب سیاو

س اس
پ

گ بهزاد را که دريافتي 
بیاورد شبرن

روز کین باد را.
س او نه 

ت بگويد، پ
2. اگر بهرام راس

ب را  و يعني 
گاو را دزديده و نه اس

شتر را دزديده، در حالي که مي دانیم 
س بهرام 

ت. پ
دزد شتر دروغ گفته اس

ت. 
ب نیس

ت و دزد اس
دروغ گو اس

بنابراين، فرهاد هم دروغ مي گويد. 
ت و دزد 

ب راستگو اس
س لهراس

پ
ت و در نتیجه بهرام دزد گاو 

ب اس
اس

ت.
ت و فرهاد  هم دزد شتر اس

اس
ت 

ب راس
ت، اگر لهراس

3. در اين حال
ت و در 

بگويد، بهرام دزد گاو اس
ت و فرهاد هم 

نتیجه دروغ گو اس
ب تنها 

ت. در نتیجه لهراس
دروغ گو اس

ت مي گويد و دزد 
ت که راس

کسي اس
ت، بنابراين، فرهاد دزد شتر 

ب اس
اس

ب دروغ بگويد، 
ت. اما اگر لهراس

اس
ت 

ت و لذا راس
بهرام دزد گاو نیس

مي گويد و فرهاد هم دروغ گو مي شود 
ت که 

و در نتیجه برهام تنها کسي اس
ت، 

ب اس
ت مي گويد و دزد اس

راس
ت فرهاد راستگو 

صور
ولي در اين 

ت.
ض اس

مي شود و اين تناق
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نظرها و مطالب 
  شما به دست 

    ما رسید:
      ستاره عابدی
       علی رفیعی

         فاطمه بزرگی
           امیر عبدی

               محمدمعین سلیمانی
              نیوشا کاوه

                مجید سلیمانی

  عليرضا شيخ االسالمي

وقتی  را  می کنند  خلق  شما  مثل  عزيزی  نوجوونای  که  آثاری  کل  در  و  ادبی  متن های  و  دل نوشته ها  و  داستان ها 
می خوانیم، حس خوبی بهمون دست میده و کلی روحیه و امید و انرژی پیدا می کنیم چون ديگه میشه منتظر فردای 

ايران عزيزی موند که قراره با قلم جذاب و فكر تازه و ذهن خالق شما بچرخه.
فقط يك حرف خودمونی، مطمئنم کلی از اين آثار ارزشمند و عالی توی ذهن شما شكل میگیره اما حال يا فرصت 
نوشتنش رو پیدا نمی کنید و يا حتی روی کاغذ هم پیاده میشه اما برای ما و ساير هم پاتوقیای مجله فرستاده نمیشه. 
اما زحمت ارسال آثار به لطف فضای مجازی، خیلی کمتر شده، پس حاال که احتماالً بعد امتحانای نوبت اول يه يك 

فراغت و فرصت جور میشه، چند تا از نوشته های نابتون رو برای ثبت در پاتوق بفرستید. عجیب منتظريم همگی!

داستان هم پاتوقی عزيز

امیرارشیا نوروزی، پاية نهم، داستانی به نام »خودت را جای من بگذار!« 
برای ما ارسال کرده است که سال گذشته رتبة سوم مسابقات داستان نويسی 
يك  ارتباط  ماجرای  به  داستان  اين  بود.  کرده  هم کسب  را  تهران  استان 
با آن  از هم سن و سال های شما  با پدرش و معضالتی که خیلی  نوجوان 
بسیار  »پدرم  است:  آمده  از آن  بخشی  است. در  پرداخته  مواجه هستند، 
بسیار منظم است و من کاماًل نامنظم. پدرم عاشق اخبار و متنفر از فوتبال 
است و من عاشق فوتبال و متنفر از اخبار. پدرم عاشق آرامش و استراحت و 
متنفر از کل کل و کری خوانی است و من عاشق هیجان و کری خوانی. پدرم 

عاشق ديدن فیلم در خانه است و من عاشق سینما و ...
بنويسم؛  نظرهايمان  اختالف  از  صفحه  چند  و  چندين  می توانم  بخواهم  اگر 
اختالف نظرهايی کوچك که به خاطر تعداد زياد و تكرارهای دائمی شان، بزرگ 
جلوه می کنند. چندين بار هم سعی کرده ام که با پدرم به گفت وگو بنشینم تا 
دربارۀ اين مسائل به توافق برسیم، اما پدرم که هرگز حال و حوصلة  بحث و 
قانع کردن ديگران را ندارد، هر بار می گويد: پسرم! خودت را جای من بگذار. 
اين گفتة پدرم اصاًل قانعم نمی کند. من می خواهم با او بر سر اختالف هايمان 
به توافق برسم، ولی او دائمًا تكرار می کند: خودت را جای من بگذار. آخر من 

خودم را جای پدرم بگذارم که چه؟! اين گونه، مشكالت حل می شوند؟!«
شايستة  كامالً  هم  من  نظر  به  خواندم.  را  شما  داستان  جان!  نوروزی 
كسب مقام و موفقيت در مسابقات داستان نويسی بود. داستان از اين 
جهت كه با بيانی روان و جذاب و نگاهی موشكافانه و خالق به مسائل 
واقعی و رايج ميان بسياری از نوجوانان با والدينشان پرداخته 
به  تو همراه می شود.  با  و  اثر می گذارد  بر خواننده  است، 

اميد موفقيت بيشتر و بعدی شما در داستان نويسی.

هم 
پاتوقی های 

عزيز

سالم

همچنان 
به پاتوق 

خودتون خوش 
اومديد ...

شمارۀ پيامك: 

3000899596 

46 
1395 دي    4 شماره



فاطمه لهراسبی! آثار زيبايی برای ما ارسال کرده اند که در ادامه بخشی از يكی از 

کارهايشان را با هم می خوانیم:

» هر کس از هر کلمه ای تصوری دارد و هر وقت کلمه ای می شنود، به ياد چیزی می افتد. 

خود من هر وقت وسعت و بزرگی چیزی به گوشم می رسد، به فكر می روم. تصور من از 

. بارها در دريا شناور شده ام. يادم می آيد روزی در 
بزرگی درياست. من عاشق دريا هستم

وسط دريا با قايق رها بودم؛ مانند پری آزاد در نسیم بارانی. می دانید؟ شايد بزرگ ساالن 

عاشق مقیاس باشند. آن ها عاشق اعداد و ارقام اند. اگر به آن ها بگويی چند ستاره در 

برعكس  مفتخر می شوند.  کار خود  اين  به  و  به شمردن می کنند  آسمان است، شروع 

اما  قدر!  اين  می گويند:  و  می کنند  باز  را  دستانشان  سؤال  اين  جواب  در  که  کودکان 

بزرگ ساالن هیچ گاه جوابی پیدا نمی کنند. در آخر خسته می شوند و به زانو می افتند، اما 

کودکان که جواب خود را داده اند، به جای شمردن، روی چمن های نمناك دراز می کشند 

و ستاره ها را تماشا مي کنند. اين آن ها هستند که از درخشش چراغ های آسمان لذت 

می برند و ارزش وجود آن ها را می دانند و بزرگ ساالن، با آنكه خودشان روزی کودك 

بوده اند و دريا را نوازش کرده اند، آفتاب را فراموش کرده اند و پنجره را رو به نسیم 

بسته اند و با بی رحمی تمام روی رود ها پل ساخته اند و اما چرا؟ «

خانم لهراسبی، علت اصلی انتخاب اين اثر تشابه بخشی از آن با داستان »شازده 

كوچولو« از »آنتوان دوسنت اگزوپری« بود؛ مخصوصا آن قسمت از كتاب: »آدم 

بزرگ ها عاشق عدد و رقم اند. وقتی با اونا از يه دوست تازه حرف بزنی، هيچ وقت 

آهنگ  نمی پرسن  هيچ وقت  نمی كنند،  سؤال  اساسی  چيزهای  به  راجع  ازتون 

چندتا  سالشه؟  چند  می پرسن  داره؟  دوست  بازی هايی  چه  چطوره؟  صداش 

برادر داره؟« احتماالً شما هم اين اثر ماندگار ادبيات جهان را خوانده ايد. اين 

كه ما از آثار مهم ادبی دنيا ايده بگيريم و بر همان سبك و مدل، اما با بيان و 

لحنی متفاوت بنويسيم، هيچ ايرادی ندارد، چرا كه قطعاً بهترين نويسنده ها، 

قبل از نوشتن، بهترين خواننده های كتاب بوده اند و بيشترين كتاب ها را 

برای ايده گرفتن خوانده اند، اما نكته اساسی اينجاست كه نبايد در دام 

تقليد بيفتيم. اميدوارم در ادامة مسير نوشتن همچنان موفق باشيد.

برای نقد و نظر. 
فقط لطفًا حتمًا نام 

شهر و پايةتحصیلی 
خودتان را هم برای 

ما بنويسید.

  پيام نگار مـــــا:
nojavan@roshdmag.ir

• پريماه پرسيده است: ببخشيد، چرا من هرچی مطالبم را برايتان ايميل می كنم، 

پاسخی دريافت نمی كنم؟

و همكاران عزيز ما هم پاسخ داده اند: دوست عزيز، ما به همة پيام نگار ها 

جواب نمی دهيم، چون تعدادشان زياد است. ولی همة آن ها را 

می بينيم و برای كارشناسان ارسال می كنيم. لطفاً 

در عنوان پيام نگار اسم خودتان را بنويسيد.

داستان هم پاتوقی عزيز

• مهسا هم نوشته است: مجلة بسيار خوبی است. من دربارۀ مجله در مدرسه 

نظرسنجی كردم. اكثر بچه ها سراغ بخش ضد زنگ می روند. فقط خواهش می كنم 

در مسابقه يتان، مسابقة شعرگويی يا داستان نويسی هم داشته باشيد.

خودتان  مجلة  به  كه  اهميتی  واقع  در  و  نظرسنجی  زحمت  بابت  زبانی  چه  با 

مسابقة  مورد  در  توجه خاص شماييم.  كنيم؟ شرمندۀ  تشكر  از شما  می دهيد 

شعر و داستان هم چشم، ايدۀ شما رفت برای بررسی بيشتر.

                  در عنوان پيام نگار اسم خودتان را بنويسيد.
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  ندا عظیمي

   شير 3 ليوان
 آرد برنج 1 ليوان

 آب  3 ليوان
ليوان 2__3  شكر

 گالب  3 قاشق غذاخوری
   زعفران  به مقدار الزم

مواد 
الزم

طرز 
تهيه

  فرنی از غذاهای بسيار مقوی می باشد و طرز تهيه فرنی نيز بسيار راحت است.
   ابتدا بايد آرد برنج و شكر را در آب سرد حل كنيم و مايع را روی حرارت بگذاريم تا كم كم جوش بيايد.

   بعد حرارت را ماليم تر می كنيم تا مواد بپزند. به اين نكته هم توجه كنيد كه فرنی را بايد مرتب هم بزنيم تا ته نگيرد 
و گلوله نشود.

   وقتي آرد كمي خودش را باز كرد، شير را  هم  كم كم اضافه می كنيم.
   و در مرحلة بعد گالب و زعفران را اضافه می كنيم و آن قدر آن را روی حرارت ماليم هم می زنيم تا به غلظت دلخواه برسد.

هرم غذايی!
 درست بخوريم.

 كم بخوريم، هميشه بخوريم!

فرنی
نمی  شود!غذايی اصلی توصيه بعد از وعدۀ مصرف فرنی  

معجون 
الغری

 فرنی يكی از بهترين و دوست 

داشتنی ترين دسرها محسوب می شود، 

آن هم در روزهای سرد سال! فرنی ارزش 

غذايی بااليی دارد و مواد تركيبی آن حاوی 

ويتامين ب و  مواد مفيد برای بدن است. 

اگر هم به جای شكر در آن عسل 

بريزيد، به معجون الغری بی نظيري 

تبديل می شود.

 
تری گليسيريد شود.وزن و باال رفتن می تواند باعث افزايش در مصرف فرنی زياده روی 
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