
باز هم »پادش��اه فصل ها پاييز*« از راه رسيده است و 
براي درختان الاليي مي خواند. شب ها مرتّب روز مي شوند 
و روزه��اي كال و رنگ پري��ده، تندتند مي رس��ند و به رنگ 

نارنجي غروب درمي آيند.
برگ هاي س��بزي كه تا چند روز پيش محكم به ش��اخه ها 
چسبيده بودند، كم كم دس��ت درخت ها را رها مي كنند و مثل 
سّكه هاي زريّن به آغوش خاك برمي گردند تا در نوروزي ديگر 
از ش��اخه ها جوانه بزنند. اّما در بهار نو، باالتر خواهند ايستاد و به 

آسمان نزديك تر خواهند بود.
درست مثل تو.

كودكي ها يادت هست؟
دندان هاي شيري و آن همه ماجرا چطور؟

ان��گار پنجره اي بود كه مّدتي در مقابلش ايس��تادي 
و گذشتي.

و حاال در تندترين پيچ جاّده ي زندگي به ايستگاه 
نوجواني رسيده اي. ايستگاهي در اين سوي پُل. از 
پل كه بگذري، آن  طرف، پنجره هاي ديگري 
رو به افق هاي باز و منظره هاي زيبا انتظار تو 
را مي كشند. دست خودت نيست. قطار 
مي رود، ايستگاه مي رود. بايد به فردا 
برسي. مثل پدر و مادرت كه چند 
ايستگاه قبل، حتّي خواب تو 

را هم نمي ديدند.

پس براي داش��تن جايي مناس��ب در 
آن س��و بايد خ��وب دورخيز كني��م و با تمام 

توانمان بپريم و اوج بگيريم. تا در روشنايي هاي 
فردا و دور از لبه ي تاريكي فرود بياييم.

يك ياد آوری
دوس��تان خوب نوجوان، اطمينان داريم كه امس��ال هم 

مثل س��ال هاي قبل ما را تنها نخواهيد گذاشت، به خصوص 
بخ��ش گلدان مجلّه ك��ه متعلق به آثار شماس��ت، هم چنان 

منتظر گل هاي خوش عطر و خواندني ش��ما خوبان از سرتاسر 
ميهن اسالمي است.

يك خبر خوب
به دوس��تاني كه تا پايان آذرماه امسال مقاله، خاطره، داستان، 
عك��س، كاريكاتور ي��ا هر مطل��ب خواندني ديگ��ري درباره ي 
»مصرف درس��ت و صرفه جويي« بفرس��تند، به قيد قرعه جوايز 

ارزنده اي تقديم و بهترين آن ها را در مجلّه چاپ خواهيم كرد.

يك اتّفاق تازه
آقاي قدرت اهلل نيكبخت كه چند س��ال سردبيري رشد 

نوج��وان را عهده دار بود، امس��ال از م��ا خداحافظي كرد. 
اميدواريم امانتدار خوبي براي زحماتشان باشيم. هرجا 

كه هستند، براي ايشان آرزوي موفّقيّت مي كنيم. 

* برگرفته از شعر باغ من 
سروده ي مهدي اخوان ثالث

يادداشت سردبير
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مهرداد صديقيان متولّد 20 بهمن سال 1367 است. او بازيگري خود را با فيلم »عصر جمعه« شروع كرد. فيلم »اتوبوس شب« 
دوّمين تجربه ي سينماي�ي اين هنرمند بود. او  نشان داده كه بازيگري با استعداد است و مي تواند در آينده حرف هاي بسياري براي 

گفتن داشته باشد.
اتوبوس شب به كارگرداني كيومرث پوراحمد و براساس مجموعه اي از داستان هاي جنگ، به قلم حبيب احمدزاده ساخته شده 

است و آخرين بار، روز سوم خرداد امسال به مناسبت آزادسازي خرمشهر از سيماي جمهوري اسالمي ايران پخش شد.
در اين فيلم خبري از جنگ به مفهوم توپ، تانك و مسلسل نيست. بيشتر ماجراها در يك اتوبوس ِگل مالي شده مي گذرد و 

روايتي ساده و صميمي از يك قهرمان نوجوان جنوبي است كه بايد تعدادي اسير عراقي را به پشت جبهه منتقل كند؛ نوجواني كه 
قرار است با قرارگرفتن در شرايطي خاص به بلوغ برسد و مرد شود. او با لهجه ي شيرين خود مي گويد: »يه روز بّچه بودم، شونزده 

سالم بود، فرداش بازم شونزده سالم بود؛ اّما ديگه بّچه نبودم؛ جنگ شروع شده بود«!
شخصيّت هاي اصلي اين فيلم عبارتند از: عيسي )مهرداد صديقيان(، عمو رحيم )مرحوم خسرو شكيبايي(، عماد )امير محمدزند(، 

فاروق )محمدرضا فروتن(، همسر عماد )الناز شاكردوست( و...
اين فيلم با تصوير نخلستان هاي بي سِر آبادان شروع مي شود و با زن عماد و تصوير تكه اي از چادرش بر سيم  خاردار پايان 

مي يابد.
نكته ي قابل توجه اين كه فيلم برداري بر روي دست انجام شده و از همه مهم تر، سياه و سفيد بودن فيلم است كه دليلش شايد  

دلبستگي و عالقه ي كارگردان به فيلم هاي سياه و سفيد باشد.
در نتيجه اتوبوس شب فيلم بسيار متفاوتي است و همين، باعث شد كه به سراغ مهرداد صديقيان برويم و با او به گفت وگو 

بنشينيم : 

محسن وزيري ثاني

گفت وگو با مهرداد صديقيان، 
بازيگر فيلم اتوبوس شب
به مناسبت هفته ی دفاع مقدس

اشاره
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 از چه موقع به بازيگري عالقه مند شدي؟ 
 راس��تش، من از همان دوران كودكي به بازيگري عالقه ي 
خاصي داشتم و در مدرسه )ابتدايي و راهنمايي( كارهاي تئاتر 

و نمايش اجرا مي كردم.
 چطور براي بازي در اتوبوس شب انتخاب شدي؟

 با من تماس گرفتند و خواستند به دفتر آقاي پوراحمد بروم؛ 
چون ايش��ان بازي مرا در فيلم »عصر جمعه« نديده بود، در 

آن جا از من تست گرفتند.
 چطوري؟ 

 تست گرفتن، همه اش درباره ي اجرا و نمايش نيست؛ بلكه 
مي تواند به صورت پرسش و پاس��خ باشد. براي مثال، سؤال 
كردند آيا با ريتم و موسيقي آشنا هستم يا نه؟ تا يادم نرفته اين 
را بگويم كه من از ميان 500 نفري كه از آن ها تست گرفته 

بودند، انتخاب شدم و اين براي من يك موفقيت بزرگ بود.
 در آن لحظه چه احساسي داشتي؟

 واقعاً حس عجيبي داشتم. برايم باوركردني نبود.
 تو از نسلي هستي كه دوران جنگ و هشت سال دفاع مقدس 

را نديده اند. اين كار برايت سخت نبود؟
 هر چند من جنگ و رشادت هاي دليرمردان بي ادعا را نديده 
بودم، ولي در اين مدت پاي صحبت آدم هايي نشسته بودم كه 
جنگ را با تمام وجودشان لمس كرده بودند. از راهنمايي هاي 
بي دريغ حبيب احمدزاده هم بي نصيب نبودم و سعي كردم از 

همه ي اين تجربه ها به خوبي استفاده كنم.
 لهجه ي آباداني را چه طور ياد گرفتي؟

 من با اين لهجه هيچ گونه آشنايي قبلي نداشتم، ولي قبل از 
شروع فيلمبرداري، به تشويق كارگردان، ده روز به تنهايي به 
آبادان سفر كردم تا بتوانم با مردم خونگرم آن جا هم صحبت 
شوم. مرتب حرف هاي مردم كوچه و خيابان را ضبط و با دقت 
گوش مي كردم، تا بتوانم مثل خودشان حرف بزنم. ناگفته نماند، 
آقاي پوراحمد كمك شاياني به من كرد تا لهجه ي آباداني را 

خوب ياد بگيرم.
 شما با بازيگران خوبي همچون: هانيه توسلي، رؤيا نونهالي در 
فيلم »عصر جمعه«، مرحوم خسرو شكيبايي و محمدرضا فروتن 
در »اتوبوس شب« بازي كردي. از بازي در كنار اين حرفه اي ها 

چه احساسي داشتي؟

 اوايل كار كمي اضطراب داشتم، ولي بعد از مّدتي اين حالت 
برطرف ش��د و فهميدم بازيگر هر چقدر حرفه اي تر باشد، به 

بازيگر مقابلش بيشتر و بهتر كمك مي كند.
 چه خاطره اي از مرحوم خسرو شكيبايي در اين فيلم داري؟ 

 در يكي از صحنه هاي فيلم، مرحوم شكيبايي بايد يك سيلي 
به من مي زد. قبل از برداشت، گفت: »از 

من نخواهيد ك��ه اين كار را بكنم. 
من اصالً سيلي نمي زنم.« من در 
جوابش گفتم: »هيچ اشكالي 
ندارد، شما سيلي را بزنيد. من 
ناراحت نمي شوم.« او گفت: 
»خيالت راحت باشد، من اين 

كار را نمي كنم.« وقتی فيلم برداري 
شروع شد، در عين ناباوري 

سيلي محكمي به صورتم 
زد؛ ب��ه طوري كه جاي 
انگشتان دستش روي 
صورتم باقي ماند. بعد 
فيلم برداري  پايان  از 
ك��ه  م��ن  گفت��م؛ 
نداش��تم،  حرف��ي 
چ��را ِهي مي گفتيد 
ك��ه نخواهيد زد؟ 
ش��كيبايي  مرحوم 
»مي خواستم  گفت؛ 
همه 

پاي صحبت آدم هايي 
نشسته بودم كه 
جنگ را با تمام 
وجودشان لمس 

كرده بودند



چيز طبيعي باش��د و در مقابل من گارد نگيري«. اين مسئله 
نشان از هوش و تجربه ی باالي اين هنرمند واقعي داشت.

 با توجه به اين كه »اتوبوس شب« دومين تجربه ي بازيگري ات 
بود، چطور از عهده اش بر آمدی؟

 هر بازيگري قبل از آن كه كار خود را ش��روع كند، نياز به 
تحقيق و پژوه��ش در مورد نقش خود دارد؛ به طور مثال من 
در فيلم اول خود »عصر جمعه« نقش يك پس��ر خالف كار را 
داش��تم براي همين بارها به كانون اصالح و تربيت رفتم و با 
بچه هاي آن جا نشست و برخاس��ت كردم و تمامي حركات 
آنان را زيرنظر داشتم و آن ها را در ذهنم ضبط مي كردم، در 
فيلم »اتوبوس شب« هم حبيب احمدزاده درباره ي نقشم كمك 
زيادي به من كرد. نبايد اين نكته را فراموش كرد كه بازيگرها، 

ذهن كارگردان و فيلم نامه نويس را به تصوير مي كشند.
 عالوه بر اين دو فيلمي كه از آن ها ياد كردي، در چه فيلم هاي 

ديگري نقش داشتي؟ 
 در فيلم هاي ديگري مانند: ديوار )محمدعلي طالبي(، حيران 
)شاليزه عارف پور(، موج سوم )آرش سجادي حسيني( و سفر 
مرگ )حسين آقا كريمي( نقش داشتم و آخرين كارم هم يك 
سريال تلويزيوني به كارگرداني كيومرث پوراحمد است كه به 

همراه رضاكيانيان به عنوان بازيگر مهمان حضور دارم.
 اهل مطالعه هم هستي؟

 بله، من بيش��تر كتاب هاي س��ينمايي را مي خوانم و سعي 
مي كنم از آن غافل نشوم.

 آيا جايزه اي هم از جشنواره ها گرفته اي؟ 
 � نامزد بهترين بازيگر نقش مكمل مرد از بيست و پنجمين 

جشنواره بين المللي فيلم فجر )1385(.
� نامزد بهترين بازيگر نقش مكمل مرد از يازدهمين جش��ن 

خانه ي سينما )1386(.
� جايزه و لوح تقدير از بيست و يكمين جشنواره بين المللي فيلم 

كودك و نوجوان همدان )1386(. 
 در پايان چه سفارشي براي نوجوانان و هم سن وساالن خودت 

داري؟ 
 به همه ي نوجوانان و دوس��تان س��فارش مي كنم چنانچه 
مي خواهند به اين عرصه وارد ش��وند، خودشان را باور كنند و 
از اعتماد به نفس بااليي برخوردار باش��ند تا در اين راه موفق 
ش��وند. من هيچ پارتي و آشنايي در بين اهالي سينما نداشتم. 
لطف خداوند بود كه از ش��دت عالقه ام خبر داشت و مرا به 

آرزويم رساند.
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عليرضا اشتري
تصويرگر: فرهاد جمشيدي

روزه��اي اوّل اس��ارت ب��ود. هن��وز با 
محيط زندان آش��نا نش��ده بوديم. روزها 
به س��ختي مي گذش��ت. عراقي ها هر روز 
حكم��ي مي كردند. آن روز هم اس��را را با 
پاي برهنه ب��ه محّوط��ه ي اردوگاه برده 
بودند تا س��نگ ريزه هاي حي��اط را جمع 
كنند. افسرعراقي با چند نفر از سربازانش، 
چيزهاي��ي راجع ب��ه اس��را مي گفتن��د و 

مي خنديدند.
اسرا مشغول كار بودند كه صداي يكي 

از سربازان عراقي بلند شد: 
� همه دست از كار بكشيد، بياييد جلو.

اس��را، س��نگ ريزه هايي ك��ه در دامن 
داشتند، زير سيم خاردار ريختند و يكي يكي 
جلو آمدن��د. اين طور لحظات، دلهره آور و 
عذاب دهنده بود؛ باز چه حكمي مي خواهند 
بكنن��د؟ باز چه چيز را مي خواهند ممنوع 
كنند يا چه كس��ي را مي خواهند به چوب 

فلك ببندند؟
افسر عراقي از جا برخاست و سربازان 
به احترام پش��ت سر هم ايستادند. گرهي 
در ابروها و چيني بر پيش��اني انداخت و با 

تهديد گفت:
� امروز روز انتقام است. قصد دارم يكي 
از ش��ما را به عوض برادرم كه در جبهه 

كشته شده، اعدام كنم.
افسر سكوت كرد تا ميزان تأثير حرفش 

� چرا داوطلب ش��دي جوان؟ از مرگ 
نمي ترسي؟!

اسير گفت: »هرچه نگاه مي كنم، مي بينم 
برادرانم همه از من بهترند.«

افس��ر عراقي گفت: »ح��اال كه اين قدر 
ش��جاعي، پس آماده ي م��رگ باش. ربع 
س��اعت وق��ت داري كه وصيّ��ت كني. 

درخواست ديگري داري؟«
اسير گفت: »اجازه بدهيد دو ركعت نماز 

بخوانم.«
افس��ر عراقي يك بار ديگر نگاه در نگاه 
اس��ير انداخت و لحظه اي در چش��مانش 

خيره ماند.
رفته رفته لب هايش به تبّس��م باز شد، 
جلوتر رفت، دستي بر شانه ي اسير گذاشت، 
دوستانه شانه اش را فشرد و گفت: »شوخي 
كردم. مي خواستم شجاعت سربازان ايراني 

را محك بزنم.«
افس��ر آن گاه ب��ه طرف س��ربازانش 

برگشت و گفت: 
� به اين مي گويند يك سرباز شجاع!

منبع
رنج ش��يرين )خاطرات آزاده، احمد يوس��ف زاده(، كنگره ي 
بزرگداشت سرداران شهيد استان هاي كرمان و سيستان وبلوچستان 

و سپاه پاسداران انقالب اسالمي، لشكر 41 ثاراهلل، 1377.

را بر اسرا برآورد كند. همه ساكت بودند. 
پيش از اين نيز در جبهه و اوايل اس��ارت، 
اين نوع اعدام ه��ا و انتقام جويي ها را ديده 
بوديم و هنوز خاطره ي تلخ تيرباران شدن 

دوستان مان را در ذهن داشتيم.
افسر عراقي سكوت را شكست و گفت:

� كس��ي داوطلب هس��ت يا خودمان 
انتخاب كنيم؟

اسرا هم چنان در سكوت مطلق بودند؛ 
اّما درون هر كدامشان طوفاني برپا بود و 
جدالي سخت درگرفته بود: داوطلب بشوم... 

نشوم... اگر نشوم، آن وقت برادرم... 
� من داوطلبم، اعدامم كنيد!

اين صداي يكي از اسرا بود كه زودتر از 
ديگران بر هراس مرگ غلبه كرده بود. او 
حاال چند قدم جلو آمده و نگاه نافذش را 

در نگاه افسر عراقي گره زده بود.
افس��ر عراقي دهانش از تعّجب وامانده 
بود. گويي تمام ابّهت و غرورش داش��ت 
زير پاهاي برهنه ي آن اسير ُخرد مي شد. 
او را خيلي بزرگ تر از خود مي ديد و توان 
نگاه كردن در چشمانش را نداشت. سر به 

زير انداخت و گفت: 
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امروزه، زندگي بشر آن قدر به ماهواره ها وابسته شده است 
كه به سختي مي توان جهان بدون ماهواره ها را تصّور كرد.

هم اكنون صدها ماهواره در مدار زمين مي چرخند.

ماهواره چيست؟
ماهواره كه در زبان عربي »قمر« ناميده مي ش��ود، جسمي 
را مي گويند كه در فضا به دور جس��م ديگري گردش كند؛ 
بنابراين، ماه قمر طبيعي زمين است و زمين هم قمر خورشيد 
است. امروزه، ماهواره بيشتر به دستگاه هايي گفته مي شود كه 
توس��ط انس��ان در مدار زمين قرار گرفته اند و به آن ها قمر 

مصنوعي هم مي گويند. 

مجيد عميق

اوّلين ماهواره ها

اسپوتنيك اّولين ماهواره اي بود كه به سال 1957 ميالدي 
توسط روس ها به مدار زمين فرستاده شد. اين ماهواره، يك 
كره ي آلومينيومي به قطر 58 س��انتي متر بود و 4 آنتن 2/5 
متري داشت. اسپوتنيك، 1400 بار به دور زمين چرخيد و در 
مجموع بيش از 70 ميليون كيلومتر را طي كرد. اين ماهواره 
س��ه هفته بعد از پرتاب به دليل تمام شدن باطري هايش از 
كار افتاد و س��ه ماه بعد از پرتاب با ورود به جّو زمين و در 
اثر گرماي حاصل از اصطكاك با مولكول هاي هوا، سوخت و 

نابود شد.
بعد از آن يك فضان��ورد روس به نام يوري گاگارين، در 
س��ال 1961 ميالدي با فضاپيماي »وستوك � 1« به عنوان 

اّولين انسان، در مّدت 108 دقيقه مدار زمين را پيمود.
ت��ا اين ك��ه در س��ال 1969 ميالدي، نيل آرمس��ترانگ، 
فضانورد آمريكايي با سفينه ي آپولو 11 به عنوان اّولين انسان 
قدم به كره ي ماه گذاش��ت. از آن پس كش��ورهاي ديگري 
مانند چين، فرانسه، انگلستان، ژاپن و هند نيز ماهواره هايي به 
فضا فرستادند. تا اين كه در 15 بهمن ماه 1387، همزمان 
با سي امين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي، سازمان فضايي 
ايران، ماهواره ي اميد را در مدار زمين قرار داد و به جمع 

وستوك -1

اسپوتنيك
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چرا ماهواره ها نمي افتند؟
جاذبه ي زمين مانند يك بند نامرئي همه چيز را به سمت 
خود مي كشد. بنابراين ماهواره ها كه با سرعت از زمين دور 
مي شوند، به جايي مي رسند كه در بند جاذبه ي زمين گرفتار 
مي ش��وند و چون نمي توانند جلوتر بروند، شروع مي كنند به 

گردش در مدار زمين.

در اين تصوير اگر بندي كه در دست مرد است از جنس 
»ِكش« باشد، هرچه سرعت چرخش بيشتر باشد، ماهواره در 
فاصله ي بيشتر خواهد چرخيد و هرچه سرعت را كمتر كند 
ماهواره به زمين نزديكتر خواهد بود. اگر سرعت خيلي ُكند 

شود، چه اتفاقي ممكن است بيفتد؟
برخ��ي از ماهواره ها در هر ش��بانه روز، چندين بار به دور 
زمين مي چرخند. اما سرعت بعضي از آن ها با سرعت زمين 
يكي است. براي همين اگر از زمين به آن ها نگاه كنيم، احساس 
خواهيم كرد كه جايش��ان ثابت است. اين ها را ماهواره هاي 

»همَگرد با زمين« مي نامند.

انواع ماهواره ها 
ماهواره ها برحس��ب كاربرد آن ها به دس��ته هاي مختلف 

تقسيم مي شوند. برخي از انواع ماهواره ها عبارتند از: 
نقشه برداري

هواشناسي
مخابراتي

نظامي و جاسوسي
(GPS) موقعيت ياب

ادامه در صفحه ي 23

كشورهاي برخوردار از فناوري ماهواره اي پيوست.

ويژگي هاي ماهواره ي اميد
ابعاد ماهواره ي اميد كه با موشك ماهواره بر ايران سفير 
به فضا پرتاب ش��د، 40×40×40 سانتي متر )40 سانتي متر 
مكعب( بود و در مدت فعاليت خود، هر 24 ساعت، 15 بار 
به دور زمين مي چرخيد و با هشت آنتن كه روي آن نصب 

شده بود، گزارش هايي را به مركز فضايي ايران مي فرستاد.
با اين كه عمر اين ماهواره 50 روز اعالم شده بود، 82 روز 
به دور زمين چرخيد و در 5 ارديبهش��ت 1388 با ورود به 
جّو غليظ زمين، مانند يك شهاب س��نگ در فضاي بيكران 

ناپديد شد.

ايران قبالً هم يك ماهواره به نام »سينا« را با يك موشك 
روسي در مدار زمين قرار داده بود؛ اّما اميد، اوّلين گام مستقل 
ايرانيان در راه بي پايان فضا بود. موفقيت بزرگي كه جهانيان 

را شگفت زده كرد.
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امس��ال تصميم گرفته ايم با كمك ش��ما، كمی بيشتر در مسائل 

اعتقادی وارد شويم و برخی مطالب جالب را كه در كتاب های»فرهنگ اسالمی و تعليمات دينی«شما هم 

به آن ها اشاره شده، مورد بحث قرار دهيم. برای شروع به سراغ تعدادی از دوستانتان رفتيم تا ببينيم 

نظرشان درباره ی »عقل« چيست؟ و انسان معلومات خود را از چه راه هايی كسب می كند؟آن ها هم 

دل به دريا زدند و حاضر شدند دست خود را رو كنند!

خوشبختانه موضوع گفت وگو برای اين دوستان نه مشكل بود و نه عجيب وغريب. چون 

در كتاب های درسی نيز مطالبی در اين باره خوانده بودند.

 : دوستان، همان طور كه می دانيد پذيرفتن اصول دين 
در كودكی به صورت تقليدی است؛ مثالً پدر و مادر می گويند 
»خدا و جهان آخرت وجود دارد« ما هم می پذيريم. اّما، از وقتی 
به سن تكليف می رسيم، الزم است در اصول دين تحقيق كنيم. 
تا خودمان به يقين برسيم. به همين دليل موضوع بحث ما در 
اين جلسه »عقل و راه های به دست آوردن شناخت های عقلی« 

است. 
سيدمحمد حسينی: چه لزومی دارد كه درباره ی عقل بحث كنيم؟

 :چون عقل مهم ترين نعمتی اس��ت كه در اختيار هر 
انسانی است و با آن به تحقيق و پژوهش می پردازد و مجهوالت را 

كشف می كند. برای همين، به عقل رسول باطنی هم می گويند.
حاال كدام يك از ش��ما می تواند بگويد كه ما چه ش��باهت ها و 

تفاوت هايی با حيوانات داريم؟
محمدرض��ا ش��وهانی: ما مثل حيوان��ات راه می روي��م و غذا 

می خوريم.
سيداميرعلی طباطبايی: ما قدرت فكر و عقل داريم اّما حيوانات 
ب��ا غريزه كار می كنند؛ مث��الً وقتی يك كبوتر النه 
می سازد اين كار را از روی غريزه انجام می دهد به 
همين دليل صدها سال هم كه بگذرد هيچ پيشرفتی 

در النه سازی اش حاصل نمی شود.
مهبد منوچهری راد: ما به خاطر عقلمان است 
كه می توانيم پيش��رفت كنيم. النه سازی زنبور 
عسل هر چقدر هم پيچيده و دقيق باشد، با دو 
سه هزار سال پيش هيچ فرقی نكرده است. در 

حالی كه انسان غارنشيِن ديروز، كارش به 
برج سازی رسيده است!

 :حال كه اهميّت عقل را 
می دانيد، بياييد ببينيم مهم ترين 

فعاليّت عقلی ما چيست؟
منوچهری راد: ما مش��كالت 

اشاره

حسين احمدی
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آمده ايم و چه كسی ما را به وجود آورده است؟
محمدی: چگونه می توانيم خداوند را از خود راضی نگه داريم؟

پويا: هدف خدا از به وجود آوردن ما چيست؟
 : اين سؤال ها خوب است. ولی به اين نكته توجه كنيد 
كه ما آفريده ش��ده ايم. با اين حساب، مهم ترين سؤالی كه بايد 
بپرس��يم اين است كه؛ آفريننده ي ما چه كسي است؟ و برای 
يافتن ج��واب آن تالش كنيم و از معلم��ان و علما هم كمك 

بگيريم.
با اين حس��اب، اگر فرض كنيم وجود آفريننده هنوز برای ما 
ثابت نش��ده است، آيا می توانيم برای اثبات او از قرآن كريم و 

فرمايشات پيامبر)ص( و امامان)ع( استفاده كنيم يا نه؟
پويا: حتماً، بايد از همين ها استفاده كنيم.

ميرشريفی: از طريق خودشناسی هم می توانيم خدا را بشناسيم.
محمدی: نشانه های وجود خدا را همه جا می شود ديد. اين جهان 

با اين همه نظم، وجود خدا را اثبات می كند.
 :ش��ما االن از ق��رآن ي��ا كالم پيامبر)ص( و س��خن 

امامان)ع( استفاده كردی؟
محمدی: خير، من از عقلم استفاده كردم.

منوچهری راد: ما بايد با داليل عقلی وجود خدا را اثبات كنيم.
 :بله، درست است. ما اوّل بايد وجود خدا را با عقلمان 
درك كنيم و بعد از آن برسيم به پيامبرانی كه فرستاده و امامان 

پس از آن ها و تفكر كنيم در فرمايشات ايشان.
عقلی كه خدا به ما داده، وس��يله ی بس��يار مهمی است و ما 

تازه را با چاره های جديد حل می كنيم ولی حيوانات نمی توانند 
چاره های جديد بينديشند.

پرهام پويا: مهم ترين فعاليّت عقل ما اين است كه سؤال هايی را 
طرح می كند تا به جواب برسد و پيشرفت كند.

 :كامالً  درست است. مهم ترين كاِر عقل اين است كه 
»سؤال می كند و به دنبال جواب آن می رود«. تمام دانشمندان 
جهان س��ؤال مطرح می كنند و به دنبال جواب آن می روند تا 
قوانين عالم را كش��ف كنند؛ مثالً وقتي سيب از درخت افتاد، 
نيوتن خيلی تعجب كرد. بعضی می گويند تعجب او به خاطر اين 
بود كه زير درخت گالبی خوابيده بود! اما اين فقط يك شايعه 
اس��ت. وقتی كه سيبی از درخت افتاد او می خواست بداند چرا 
سيب به زمين می افتد و به آسمان نمی رود؟ برای پيدا كردن 
پاسخ همين سؤال آن قدر تالش كرد تا »نيروی جاذبه ی زمين« 

را كشف كرد.
احسان ميرش��ريفی: اّما هر س��ؤالی ارزش پرس��يدن ندارد. 
سؤال های علمی و اعتقادی مثل؛ ما چرا به دنيا آمده ايم، باارزش 

هستند. اّما...
شايان محمدی: ... اّما خيلی از سؤال ها بی ارزش اند و پيدا كردن 

پاسخ آن ها كمكی به زندگی انسان نمی كند.
 :می توانيد مثال بزنيد؟

طباطبايی: مثل اين كه سؤال كنيم تعداد موهای سر فالن شخص 
چندتا است؟ جواب اين سؤال به چه درد ما می خورد؟!

منوچهری راد: همين طور است. عمر ما محدود است و 
قابل تكرار هم نيست. به همين دليل نبايد آن را 

صرف پرسش های بيهوده بكنيم. 
 :اوّلين و مهم ترين س��ؤالی كه هر 

انسانی بايد بپرس��د و به دنبال پاسخ آن 
باشد چيست؟

ش��وهانی: اين است كه 
چگون��ه به وج��ود 
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توس��ط آن، خودمان و ديگران را می شناس��يم و خوب و بد را 
تشخيص می دهيم؛ مثالً می دانيم كه رژيم غاصب صهيونيستی 
به مردم فلسطين ظلم می كند و اين، كارِ بسيار ناجوان مردانه و 

بدی است. 
 :حاال يك سؤال اساسی؛ »عقل ما چگونه معلومات 
خ��ود را به دس��ت م��ی آورد و از چه راه هايی به ش��ناخت 
می رس��د؟« به ط��ور مثال، م��ا چيزهای زي��ادی در مورد 
خشكی ها، درياها، ستاره ها، س��ياره ها و همين طور درباره ی 
موضوع هاي��ی مثل خدا، ماليك��ه، روز قيامت و... می دانيم. 
س��ؤال اين اس��ت كه عقل، اين معلومات را از چه راه هايی 

به دست آورده است؟
حسينی: با سؤال از خودمان.

ميرشريفی: از طريق حواس پنج گانه و تجربيات گذشتگان.
طباطبايی: با خود عقل.

 :خود عقل يعنی چه؟
طباطبايی: يعنی از طريق داليل عقلی.

ش��وهانی: هم از طري��ق داليل عقلی و ه��م از طريق حواس 
پنج گانه.

 : درست است. عقل از دو راه ياد می گيرد و می شناسد؛ 
از طريق حواس پنج گانه دنيای اطراف خود را می شناس��يم. اّما 
معلوماتی كه مربوط به جهان غيب هستند مثل شناخت خدا، 
پيامبر، جهان آخرت و امثال اين ها را نمی توانيم با حواس به دست 
آوريم؛ بلكه از راه عقل به دس��ت می آوريم؛ مثاًل  برای شناخت 
خدا به ما نمی گويند كه اين تصويری كه می بينيد، خداست يا 
اين صدايی كه می ش��نويد صدای خداست. نمونه هايی از اين 
اس��تدالل ها در كتاب های تعليمات دينی دوره ی راهنمايی هم 

آمده است.
حسينی: بله، در كتاب تعليمات دينی اول راهنمايی، »برهان نظم« 

را خوانده ايم.
 :آخرين سؤال اين كه: آيا عقل ما درست كار می كند؟ 
يعنی وقتی چيزی را تش��خيص می دهد، اين تش��خيص عقل 
قابل اعتماد اس��ت و ما می تواني��م به آن اطمينان كنيم يا نه؟ 
مثالً چشم تصوير چيزي را به ذهن منتقل می كند و عقل پس 
از بررسی می گويد آن تصوير يك كره ی جغرافيايی است؛ آيا 
اين تشخيص، درست است و می توان به آن اعتماد كرد؟ نكند 
تصوير يك ليوان باش��د و عقل ما به اش��تباه آن را يك كره ی 

جغرافيايی تشخيص دهد!
ميرش��ريفی: اگر آدم به راس��تي عاقل باش��د، درباره ي اين 
چيزهاي  بديهي هرگز اش��تباه نمی كند و آن ها را درس��ت 

درك می كند.
طباطبايی: فهم و درك عقل ما درست است و اشتباه نمی كند.

شوهانی: وقتی حواس ما درست كار كند، عقل ما هم صددرصد 

درست تشخيص می دهد.
محم��دی: بله، عقل ما در واقع كليد آس��مان و درك عظمت 

خداوند است. درست تشخيص می دهد و قابل اعتماد است.
 :كامالً درست است. حاال اگر به فرض، عقل ما نتواند 
درست تشخيص دهد و معلوماتش قابل اعتماد نباشد چه اتفاقی 

می افتد؟
پويا: اگر عقل ما اشتباه كند بايد با انديشه در قرآن آن را اصالح 

كنيم.
طباطبايی: عقل ما اشتباه نمی كند مگر اين كه بخواهيم خودمان را 

گول بزنيم و دچار آفت شود.
حسينی: بدون عقل سالم نمی توانيم به شناخت های خود اطمينان 

كنيم.
ش��وهانی: در آن ص��ورت دنيا هيچ مفهومی ب��رای ما پيدا 
نمی كند. چون ما دنيا را با عقلمان می شناسيم، ديگر نمی توانيم 
هيچ س��ؤالی را طرح كنيم. يعنی ديگر س��ؤال و پاسخ معنی 
ندارد و تالش دانش��مندان هم بيهوده خواهد بود. يعنی علم 

و دانش پَر!؟
 :خوب، ما اين علم و دانش را از كجا به دست آورده ايم؟ 
از آن جا كه عقل ما درس��ت كار می كند و درس��ت تشخيص 
می دهد. وگرنه، به قول ش��ما علم و دانشی وجود نداشت. پس 
اعتقاد ما اين است كه هم عقل ما درست كار می كند و هم عالم 
قوانين مشخصی دارد و ما با نيروی عقلمان آن قوانين را كشف 

می كنيم. درست است؟
محمدی: بله، عملكرد منطقي ما ثابت می كند كه تشخيص های 

عقل ما درست است.
 :يعنی اگر عقل درس��ت كار نكند ما نه تنها چيزهای 
اطرافمان را درست نمی شناسيم، اصالً نمی توانيم نسبت به آن ها 

واكنش درستی داشته باشيم.
متأس��فانه بعضی ها به عمد يا از روی اش��تباه خواسته اند به ما 
بگويند كه عقل انس��ان كارآيي ندارد. بايد آگاه باشيم و فريب 
حرف های آن ها را نخوريم. به طور مثال، ديويد هيوم1، فيلسوف 
شكاك اسكاتلندی از كسانی بود كه می گفت عقل انسان درست 

كار نمی كند.
منوچهری راد: اگر حرف هيوم درست باشد، پس گفته ی خود 
او هم نادرست است. چون عقِل خودش درست كار نمی كرد و 

تشخيص او هم اشتباه بوده است!
 : هزار آفرين! وقتی تشخيص عقل قابل اعتماد نباشد، 

تشخيص خود هيوم هم اشتباه خواهد بود.
خيلی متشكرم از اين كه با نظرات خوب خود در اين گفت وگو 

شركت كرديد.

1. David Hume
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محمود سالك

چرا اسباب بازي هايمان را 
خودمان نسازيم؟

در گذشته هاي نه چندان دور، بسياري 
از بّچه ها اسباب بازي هايشان را خودشان 
مي ساختند و با اين كار هم قّوه ي تخيّل  
و ابتكارش��ان را پرورش مي دادند و هم 
لّذت بسيار مي بردند. متأّسفانه امروزه 
انواع گوناگوِن اسباب بازي هاي پُر زرق 
و برق به صورت آماده در بازار عرضه 
مي شود. حتماً شما هم تعدادي از آن ها 
را داريد و شايد هيچ گاه به فكر ساختن 
اسباب بازي نيفتاده ايد و نياز آن را حس 

نكرده ايد.
اّما حاال بياييد يك بار هم كه ش��ده، 
همانن��د بّچه هاي قديم، س��اختن يك 
اس��باب بازي س��اده ي علمي را تجربه 
كني��د. با اين كار، هم پول خود را خرج 
نمي كنيد و هم از لّذت و ش��وق و ذوقي 
بهره مند مي شويد كه هيچ اسباب بازي 
آماده اي � حتّي گران ترين نوِع آن � در 

شما به  وجود نخواهد آورد.
حتماً تا به ح��ال برايتان پيش آمده 
كه بادكنِك باد شده اي از دستانتان رها 
ش��ود و ديده ايد كه بادكنك چگونه به 
پرواز درمي آيد و آن قدر اين سو و آن  سو 
مي رود تا بادش تمام ش��ود. چه چيزي 
بادكنك را به پ��رواز درمي آورد؟ بله، 
درست است؛ هوا با فش��ار از دهانه ي 
بادكنك خارج مي شود و نيرويي رو به 

روش ساخت
1. قوطي فل��ّزي را تا نيمه از آب پر 

كنيد و دِر آن را محكم ببنديد.
2. س��وراخ كوچك��ي روي در قوطي 
ايجاد كنيد، ط��وري كه از لبه ي آن به 
اندازه ي يك چهارِم قطر فاصله داش��ته 

باشد.
3. قوطي را با استفاده از سيم از هر دو 

سر به ظرِف آلومينيومي وصل كنيد.
4. شمع را داخل ظرف آلومينيومي 
ق��رار دهيد و قاي��ق را درون حوض يا 

تشت بگذاريد.
5. شمع را روشن كنيد و منتظر بمانيد 
تا آِب درون قوطي به جوش آيد. وقتي 
بخار با فشار از سوراخ بيرون بزند، قايق 

به جلو حركت مي كند.
به نظر ش��ما موتور اين قايق چگونه 
كار مي كند؟ چرا ب��ا وجودي كه بخار 
رو به عق��ب خارج مي ش��ود، قايق به 
جلو حرك��ت مي كن��د؟ در اين جا چه 
نيروهاي��ي نقش ب��ازي مي كنند و نام 

آن ها چيست؟
آيا مي توانيد به قايق خود وسيله اي 
اضاف��ه كنيد كه باعِث تغيير و كنترل 
جه��ِت حرك��ِت آن ش��ود. چند راه 
و روش ب��راي انجام اي��ن كار وجود 

دارد؟ 
بهترين و مطمئن تري��ن روش كدام 

است؟

بسازيم و ياد بگيريم

جلو به وجود مي آورد كه بادكنك را به 
پيش مي راند. موتور اسباب بازي كوچِك 
ما كه يك »قايِق موشكي« است نيز بر 

همين اساس كار مي كند.

چيزهايي كه الزم داريد
 اجازه از پدر و مادر 

 ي��ك قوطي فلّزِي كوچ��ك با دِر 
پيچ��ي. مي تواني��د از قوطي هاي قرص 
جوش��ان اس��تفاده كني��د و دِر آن را با 

انبردست پرس كنيد.
 يك ظرف كوچِك آلومينيومي 

 مقداري سيم
 شمع

 حوض يا تشِت پر از آب
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سالم! حتماً بسيار تعّجب خواهيد كرد 
اگر بگويم بنده مشهورترين يا الاقل يكی 

از مشهورترين االغ های دنيا هستم!
در واقع، من همان االغی هستم كه 
در تاريخ نقل كرده اند برای ش��كايت 
از صاحب��م، خ��ودم را به زنجير عدل 
آقای انوش��يروان ماليدم و زنگوله ی 
آن را آن قدر تكان دادم كه انوشيروان 
فهميد و آمد و داد بنده را از صاحبم 

ستاند!
اصالً بگذاري��د برای اين كه موضوع، 
پيچيده نش��ود، اصل ماج��را را برايتان 
تعريف كنم؛ درواقع، بعد از هزاران سال 
می خواهم پ��رده از اصل ماجرا بردارم، 
حتّی اگر به ضررم تمام شود و از شهرت 

من بكاهد يا شايد هم به آن بيافزايد!
نمی دان��م اين بيت ش��عر زيبا را چه 

كسی سروده است كه:
)البتّه قبالً عذرخواهی می كنم. گالب 

به رويتان و اين جور حرف ها!(

كس��ی صدای االغش را بلند می كرد 
و آلودگ��ی صوتی ايج��اد می كرد، نه 
كس��ی سر كسی را زنده زنده می بُريد 
و خالصه همه جا در امن و امان كامل 

بود.
تا اين كه بعد از هفت س��ال س��ر و 
كلّه ی يك االغ )كه بنده باش��م!( پيدا 
شد. آن االغ، خودش را به زنجير ماليد 
و زنگوله های كاخ صدايشان بلند شد 
و آقای انوشيروان خوش حال و شادان 

بيرون دويد كه داِد بنده را بستاند!
اّما با ديدن يك االغ كه كنار زنجير 
عدل ايستاده بود، همه مات و مبهوت 
به االغ خيره ش��دند كه ای  بابا بعد از 
هفت س��ال اين زنجير ت��كان خورد و 
ح��اال هم يك االغ ايس��تاده و بِّر و بر 
ما را نگاه می كند، اّما انوشيروان گفت: 
»باش��د! االغ باش��د! مگر االغ، حيوان 
نيست؟! برويد صاحب اين االغ را پيدا 
كنيد تا من داد اين االغ را از صاحبش 

بستانم!«
آن ه��ا هم رفتن��د و صاحب االغ را 
آوردند و معلوم ش��د ك��ه چون االغ 
پير بوده، صاحب��ش آن را توی بيابان 
رها ك��رده تا خوراك گرگ ها ش��ود. 
انوشيروان به صاحبم فرمود: »ای االغ! 
تا وقتی كه اين االغ زنده است بايد كاه 
و جوی اعال به او بدهی تا بخورد، وگرنه 
پوست اين االغ را می َكنَم و تو را داخل 
آن می كنم تا درس عبرتی برای همه ی 

زنجير عدل و قّصه ی انوشيروان و خر
آورده اند تا به حقيقت، خرت كنند!

اين ش��عر مربوط به بنده است كه 
ويراستار مجله، قسمت »َعرَعر« آن را 
حذف كرده! شما بگوييد، مگر من چه 
عيبی دارم كه هی می گويند؛ می خواهند 
فالنی را خر كنند! الهی كه هر كسی از 
اين حرف ها می زند، فوری كچل شود 

و در درس تاريخ تجديد شود.
از بح��ث خارج نش��ويم. داش��تيم 
می گفتي��م ك��ه اصل ماج��رای بنده و 
آقای انوش��يروان را در تاريخ اين طور 
نوشته اند كه: يك روز آقای انوشيروان 
دس��تور می دهد زنجير عدلی بسازند 
كه هركس شكايتی دارد، آن را تكان 
ده��د تا زنگوله هايی كه داخل كاخ در 
باالی س��ر آقای انوشيروان بوده، صدا 
كنند و او خودش بيايد و به ش��كايت 

رسيدگی كند.
در ح��دود هفت س��ال اي��ن زنجير 
تكان نخورد كه نخورد و انوش��يروان 
ه��ی منتظر بود كه ص��دای زنگوله ها 
بلند شود و او به دادخواهی برود؛ چون 
كه مّدت ها بود كه او دادخواهی نكرده 

بود و حوصله اش سر رفته بود.
اين ب��دان معنی بود كه در مملكت 
ب��ه آن بزرگ��ی همه چي��ز آرام بود و 
ظلمی در حق كسی نمی شد. نه كسی 
می ش��د،  دعوايش  ش��وهرعمه اش  با 
نه كس��ی توی س��ر ديگری می زد، نه 

احمد عربلو
تصويرگر: سيد ميثم موسوي
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حكايت كنند كه روزی، انوشيروان 
از گرسنگی لَه لَه می زد و منتظر ناهار 

بود.
آشپزباشی، چلوخورشت خوش مزه ای 
را در سينی نهاد و همين كه خواست آن 
را روی ميز بگذارد، كمی آش روی سر 
مبارك ريخت. شاه درحالی كه آش 
روی صورت��ش را لي��س می زد، 

فرمود تا آشپز را پِخ پِخ كنند!
آشپزباشی به محض شنيدن 
انوش��يروان، كاس��ه ی  فرمان 
آش را برداش��ت و همه ی آن 
را روی س��ر ش��اه خالی كرد. شاه 
كه حس��ابی حالش ج��ا آمده بود با 
تعّجب پرسيد: »َمردك اين چه كاری 

بود؟!«
آشپز گفت: »قربان دوست نداشتم 
شاه مرا به خاطر خطای كوچكی بكشد، 
بهتر ديدم خطای بزرگی انجام دهم 
تا شاه دليل قانع كننده ای برای دار 
زدن من داشته باش��د و از كشتن 

من خجالت نكشد!«
انوش��يروان، در حالی ك��ه هنوز 
باقی مانده ی آش را ليس می زد، 
گفت؛ از جلوی چش��مم دور 
شو! راس��تی، از اين آش ها 

باز هم بلدی بپزي؟؟

آن هايی باشد كه خرهايشان را تا وقتی 
كه جوان و كاری هستند نگه می دارند 
و از آن ها كار می كشند و همين كه پير 
شدند، آن ها را رها می سازند و... البتّه 
ايشان حرف های ديگری هم زدند كه 
چون ارتباطی به ما ندارد از گفتن آن 

معذوريم!
عج��ب! آقا ك��دام زنجي��ر؟ كدام 
كشك؟ حاال شايد يك االغی داشته رد 
می ش��ده � و گالب به رويتان � پوزه اش 
در اثر خوردن علف های غير استاندارد 
كمی باد كرده و خواسته با زنجير، آن را 
كمی بخاراند! اين همه داستان پشت سر 

خر مردم درآورده اند كه چی؟!
من نمی خواهم دهان��م را باز كنم، اّما 
در زمان همين آقای انوشيروان مأموران 
ايش��ان ب��ه ش��هرهای دور و نزديك 

تا برای س��پاهيانش  می روند 
از م��ردم وام بگيرند. چون 
300 هزار نفر از آن ها كه 

برای جنگ با رومی ها 
رفته بودند، داشتند 
گرس��نگی  از 
می ش��دند  تلف 
الزم  پ��ول  و 

آقای  ي��ك  ب��ود. 
گيوه چی  كه  بدبختی 

يا كفش فروش و خالصه 
توی همي��ن مايه ها بوده 

و مقدار بس��يار زيادی پول 
داشته، می گويد؛ آن قدر پول دارد كه 

حتی بازيكن های ليگ برتر هم نمی توانند 
خوابش را ببينند! و حاضر است خرج و 
مخارج تمام لش��گريان شاه را بدهد، به 
شرطی كه شاه با درس خواندن فرزندش 
موافقت كند، اّما انوشيروان نمی پذيرد و 
می گويد: شماها از طبقه ی »منفِی چهارم« 
جامعه هستيد و اگر روزی فرزند تو در 

اثر درس خواندن، وزير فرزند من � 
كه آن موقع ش��اه شده است � 
بش��ود، آب��روی فرزن��د بنده 
م��ی رود كه وزيرش از طبقه ی 

منفِی چهارم جامعه است!!

به جان شوهر عّمه ام اگر اين داستان 
را از خودم درآورده باشم! حتّی آقای 
فردوس��ی هم در شاهنامه اين داستان 

را � البتّه به نظم � آورده است.
راستی حاال كه اّول سال است و در 
كالس درس نشس��ته ايد، يادی هم از 
آن پس��رك بكنيد كه حسرت درس 

خواندن، هميشه در دلش ماند.
خالصه، اين قّصه را برای اين آورديم 
ك��ه بگوييم ماجرای زنجي��ر و بنده و 
آقای انوشيروان چقدر خالی بندی بوده 

است، همين!
جانم فدايتان!!
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گاهی ديگران از تو فاصله مي گيرند.گاهی مي خواهي از ديگران فاصله بگيري

ت مي خواهد به كسي نزديك شوي؛ امّا نمي تواني.
گاهی دل

نی
صال

يم ا
راه

اب

گاهی تصّور مي كني كه شايد كسي نخواهد با تو دوست باشد.

دراز كند...
ك نفر گامي به پيش بردارد يا دستي براي دوستي 

فاصله ها زماني كم مي شوند كه ي

تصويرگر: سام سلماسي
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ي.
 كن

يدا
ن پ

گرا
 دي

 به
دن

ی خواهد روش هايي را براي نزديك ش

ت م
ي دل

گاه

دراز كند...
ك نفر گامي به پيش بردارد يا دستي براي دوستي 

فاصله ها زماني كم مي شوند كه ي

گاهی احساس مي كني نبايد اين همه از ديگران فاصله بگيري.

آن يك نفر، مي تواند تو باشي... فقط كمي جسارت مي خواهد.
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      اشاره
دوستان نوجوان، امسال مي خواهيم عالوه بر داستان هايي كه براي شما انتخاب مي كنيم، شرح مختصري هم درباره ي 
فوت وفن داستان نويسي بدهيم؛ براي همين، بعد از هر داستان، آقاي حسين فتّاحي، يكي از بهترين نويسندگان كشورمان، 

نكات كليدي آن را توضيح مي دهد.

ستاره ها تمام نمي شدند؛ اّما شماره  هايي كه مهتاب بلد بود، 
فقط تا چهل رسيد. چشم هاي سبز روشنش، آيينه اي بود براي 
انعكاس س��تاره هايي كه با چشمك  خود براي او تصويري از 
الاليي مي كشيدند. دايي گفته بود: »به اين مي گويند قرباني، 
هر كس از خدا چيزي بخواهد، 
مي تواند نذري بكند؛ مثاًل 

قرباني كند و به مردم بدهد تا خدا دعاي او را اجابت كند.«
مهتاب چش��م از ستاره ها برداش��ت، پلك هايش را بر هم 
زد تا س��تاره هاي توي چش��مش بيرون بريزند؛ گلي خانم اّما 

چشم هايش را نيمه باز گذاشته بود.
دلش مي خواست مهتاب اين قدر غمگين نباشد. پس آرام 

صدايش كرد: »بايد فكر بهتري بكني مهتاب!«
مهتاب دوباره به آسمان نگاه كرد. تمام آن وسعت بي كران 
آبي پررنگ را دوس��ت داشت و به گلي خانم � عروسكش � 
ياد داده بود تا چطور ستاره ها را بشمارد و از تماشايشان لّذت 
ببرد. آرام خميازه اي كشيد و با دست هاي كوچكش لحاف را 
تا زير چانه ي گلي خانم باال آورد. گلي خانم زود چشم هايش 
را بست. مهتاب گفت: »اي گلي خانم، مگر قرار نبود امشب 

محّمدرضا نصيرزاده
تصويرگر: نرگس محمدي
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براي من الاليي بخواني؟«
خواست بيدارش كند؛ اّما فكر كرد نبايد او را ناراحت كند. 
خودش را بيش��تر به او نزديك كرد و گونه ي مخملي اش را 
بوس��يد و به تاريكي چش��م دوخت. بعد دستش را گذاشت 
روي گلي خانم، عروسكي كه پدر روز تولّدش به او هديه داده 
بود و بعد از آن هيچ ش��بي نبود كه بدون او بخوابد. اسمش 
را خودش گذاشته بود؛ به ياد مادربزرگ مهربانش. پدر گفته 
بود: »مامان بزرگ به آسمان رفته، همسايه ي ستاره ها شده، او 

هر شب تو را مي بيند مهتاب!«
دوب��اره رويش را به آس��مان كرد: »مامان ب��زرگ، تو كه 

مي داني بابا مريض است، من بايد چكار كنم؟«
و ب��از خس خس نفس هاي بابا، س��تاره هاي آس��مانش را 
شكستند. باز چش��م ها را با نگراني توي تاريكي اتاق گرداند. 
دوباره نيم خيز ش��د و تا جلوي در اتاقش  آهسته پيش رفت. 
سرفه هاي خشك و خفه ي پدر، تمام آسمان خانه را پر كرد؛ 
مثل رعد و برق. اين طور وقت ها قلب مهتاب به تندي مي زد. 
رفت و گلي خانم را محكم توي بغل فش��رد. گلي خانم گفت: 
»نترس مهتاب جان! شايد بابايت دوباره سرما خورده باشد. 

بايد بگويي برود به دكتر. بگويي آمپول بزند.«

همان وقت چراغ اتاق روشن شد. مهتاب صداي پاي مادر 
را مي ش��نيد. آرام جلو رفت و در را نيمه باز كرد. بابا سخت 
نفس مي كشيد و مادر داش��ت آب مي آورد. موهاي آشفته 
و ص��ورت خيس از عرق بابا، مهتاب را ترس��اند. مهتاب از 
مادرش درباره ي بابا شنيده بود كه با تلفن به خاله مي گويد: 
»بيماري به مراحل پيشرفته رس��يده. ريه هايش دارد از كار 

مي افتد. به خاطر گازهاي ش��يميايي بايد به بيمارستان برود. 
بّچه ام مهتاب خيلي غّصه مي خورد.«

مهتاب باز هم غّصه خورد؛ او و مادرش دوست داشتند پدر 
توي خانه بماند. اين طوري كمكش مي كردند. گلي خانم توي 

بغل مهتاب گفت: »ناراحت نباش مهتاب!«
مهتاب ديد كه مادرش اش��ك مي ريزد و دارد با دستمال 
دور ده��ان بابا را پاك مي كند. بابا آرام آرام دس��ت به ديوار 
گرف��ت و س��عي كرد راه ب��رود؛ اّما نتوانس��ت و توي راهرو 
نشس��ت. س��رش را باال آورد. ديد كه مهت��اب از الي در با 
ترس و نگراني نگاهش مي كند. دستش را پيش آورد. مهتاب 
با اشتياقي شيرين خودش را جلو كشيد و به طرف بابا دويد.

بابا موهاي بلند و خرمايي مهتاب را نوازش كرد و مهتاب 
سرش را روي سينه ي خسته ي او گذاشت. ضربان تند قلب 
بابا را مي شنيد. گلي خانم توي راهرو افتاده بود. يادش آمد كه 
گلي خانم هم آرزو كرده بود كاش من هم بابايي داشتم؛ حتّي 
اگر در جبهه مريض شود و سرفه بكند. داشتن باباي اين طوري 
هم خوب است. مهتاب دويد، عروسكش را برداشت و دوباره 
ميان بازوهاي بابا جاگرفت: »بابا اين گلي خانم خيلي دلش بابا 

مي خواهد. مي شود باباي او هم باشيد؟«
و بابا خيلي سخت گفت: »باشد، چرا كه نه؟ باباي او هم مي شوم!«

و دست هاي بابا رها شد. مهتاب ترسيد. مادر جلو آمد 
و با چش��م هاي سرخ س��رخ گفت: »مهتاب جان بابا خيلي 

خسته است!«
مهتاب صورتش را جلو برد؛ ولي بابا نتوانس��ت او را مثل 
هميشه ببوسد، غمگين و ناراحت به رختخوابش برگشت. به 
گلي خانم گفت: »بابا آن قدر خسته بود كه نتوانست بغلم كند، 
نتوانست مرا ببوسد، من دلم خيلي مي سوزد. گاهي وقت ها كه 
داد مي زند: »دارم خفه مي ش��وم، من هم خيال مي كنم دارم 

خفه مي شوم.«
گلي خانم گفت: »تو كه نمي تواني كمكش كني مهتاب!«

مهت��اب چش��م ها را ب��ه آس��مان برگرداند. فك��ر كرد: 
»مامان ب��زرگ، من بايد چه كار كن��م؟ حتّي قرباني دايي هم 

نتوانست حال بابا را خوب كند!«
دايي براي بابا گوسفندي خريده بود، آورده بود توي حياط، 
مهتاب هم اوّلش ترس��يده بود؛ اّما بعد كه دايي بغلش كرد، 

پرسيد: »اين بع بعي اين جا آمده چي كار؟«
و داي��ي گفته بود ك��ه آمده تا بابا را خوب كند. مهتاب به 
خنده پرس��يده بود: »اين بع بعي مي خواهد آمپول بزند؟ مگر 

دكتر است؟«
دايي ه��م گفته بود كه نه خانم خانم ه��ا، به اين مي گويند 
قرباني. هر كس از خدا چيزي بخواهد، مي تواند نذري بكند؛ 
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مث��الً قرباني بكند و به م��ردم بدهد تا 
خ��دا دع��اي او را اجابت كند. 
داي��ي گفته بود ك��ه براي 
س��المتي بابا مي خواهيم 
اين گوسفند را قرباني 
كنيم؛ اّما قرباني دايي 
نتوانس��ته بود حال بابا 
را خوب كند؛ چون بابا هم چنان 

و  مي ك��رد  ناراحت بود. س��رفه 
گلي خانم ك��ه از بيدار بودن مهتاب و غّصه خوردنش خبر 

داشت، گفت: مي خواهي چكار كني مهتاب؟«
مهتاب گفت: »شايد خدا نذر مرا قبول كند!«

گلي خانم گفت: »مگر خدا نذر دايي را قبول نكرد؟«
مهت��اب گفت: »دايي خودش گفت ك��ه آدم بايد بهترين 

چيزها را هديه كند. مي خواهم پول قلّكم را نذر كنم.«
گلي خانم پرسيد: پول قلّك براي تو بهترين است؟«

مهتاب ج��واب داد: »ُخب آن پيراه��ن حريرم كه خيلي 
دوستش دارم.«

گلي خانم خنديد: »مطمئني؟«
مهتاب گفت: »بله«

گلي خانم به س��تاره ها خيره ش��د: »اّما م��ن اين طور فكر 
نمي كنم.«

مهتاب كالفه شد و گفت: »ُخب تو اگر مي داني، بگو!«
گلي خانم گفت: » مگر تو مرا دوست نداري؟«

مهتاب تعّجب كرد: »خب چرا تو را از همه ي عروسك هايم 
بيشتر دوست دارم.«

اشك در چشم گلي خانم درخش��يد: »من حاضرم قرباني 
بشوم. شايد اين طوري خدا نذر تو را قبول كند مهتاب!«

مهتاب از اين پيش��نهاد غمگين ش��د. آن قدر زير لحاف 
هق ه��ق كرد تا خواب��ش برد و صبح با دلتنگي بلند ش��د. 
مادرش پرسيد، اتّفاقي افتاده؟ ولي مهتاب گوشه اي نشست 
و فكر كرد كه چه كار بايد بكند؟ چطور گلي خانم را قرباني 
كند؟ مثل گوس��فند بع بعي اّول آبش بدهد، بعد سرش را 
ببرد؟ يعني چه؟ مگر اين طوري مي شود؟ گلي خانم گفت: 
»تو كه نمي تواني دست و پاهاي مرا به مردم بدهي. من كه 
گوش��ت ندارم مهتاب!« مهتاب لب هايش را ورچيد: »پس 

بايد چه كار كنم؟«
گلي خان��م گونه اش را بوس��يد و گف��ت: »آن ها كه قرباني 
مي كنند، گوش��ت قرباني را خيرات مي كنند و به اهل محل 

مي دهند. مگر نگفتي كه دايي همين را گفته؟«
مهتاب يادش آمد. بعد گفت: »آخر من چطور تو را ميان 

بّچه هاي محل قسمت كنم گلي خانم؟«

گلي خان��م گفت: »اكرم كوچولو را ديده اي كه هميش��ه با 
حسرت به من نگاه مي كند، مرا به او هديه كن!«

مهتاب كه خيلي خيلي  سختش بود، گفت: »اوّل فكر كنم، بعد!«
مهتاب توي اتاق راه رفت مثل دايي صلوات فرستاد. مثل 
دايي آب آورد، داد به گلي خانم بخورد. مثل دايي دستش را 
به آسمان برد. بعد گلي خانم را توي پارچه اي سفيد پيچيد و با 
گفتن »بسم اهلل الرحمن الرحيم«، اكرم كوچولو را از توي كوچه 
از جلوي در خانه ش��ان صدا كرد و گلي خانم را به او سپرد و 
گفت كه نذري است. گفت كه او هم دعا كند كه حال باباش 
خوب بشود و به خانه برگشت و بغض كرد. گريه كرد. ديگر 

به ياد گلي خانم نيفتاد.
ت��ا اين كه يك روز مادر با خوش حالي گفت؛ مّدتي اس��ت 
سرفه هاي بابا قطع ش��ده. ريه هايش ديگر اذيّتش نمي كنند. 
حتّ��ي با دكترش هم ح��رف زدم. دكتر گفت��ه مثل معجزه 

مي ماند چطور ممكن است به اين زودي خوب بشود؟
دايي مي خنديد؛ مادر هم مي خنديد؛ حتّي بابا هم با رضايت 
و شگفتي مي خنديد. فقط مهتاب بود كه خيلي غمگين بود. بابا 
پرس��يد: »ببينم، گلي خانمت كو؟ نمي خواهي به او بگويي كه 
بابايش دارد بهتر مي شود؟« مهتاب اوّل آهسته، بعد با صداي 
بلند گريه كرد تا در آغوش بابا جا گرفت؛ آن وقت ديد قلب 

بابا خيلي آرام مي زند. 

حتماً مي دانيد كه انج��ام دادن هر كاري، فوت وفن خاّصي 
دارد. نوش��تن داس��تان هم اصولي دارد كه نويسنده بايد آن 
اصول را به كار گيرد تا داستانش جّذاب و خواندني شود. اوّلين 

و مهم ترين اصل در نوشتن داستان، طرح يا پيرنگ است.
شايد ديده باش��يد كه وقتي يك نقّاش مي خواهد تابلويي 
بكشد، اوّل با مداد و با خط هاي نازك و كمرنگ طرحي مي زند 
و جاي هر چيز را در تابلويش مشّخص مي كند. او با خط هاي 
خيلي  كمرنگ جاي كوه، درخت ها، رودخانه يا چيزهاي ديگري 
را كه مي خواهد در تابلويش باشد، مشّخص مي كند و بعداً با 
رنگ  آن ها را مي كش��د. يا مث��الً وقتي يك معمار مي خواهد 
ساختماني بس��ازد، اوّل روي كاغذ نقشه ي پايه ها و ستون ها، 
نماي س��اختمان، اتاق ها، آشپزخانه و سرويس ها را مشخص 
مي كند تا موقع س��اختن ساختمان بداند كه كجا بايد ستون 

باشد، كجا ديوار و كجا لوله ي گاز و چيزهاي ديگر.

حسين فّتاحي
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نويسنده هم وقتي مي خواهد داستاني بنويسد، در ذهن خود 
نقش��ه اي مي كشد تا بداند چطور داس��تانش را بنويسد. اوّل 
موضوع داستانش را در ذهن خود مشّخص مي كند. در نظر 
مي گيرد كه چه زمينه اي براي پرورش اين موضوع مناسب تر 
است. اين موضوع با چه جور شخصيّتي بهتر از كار درمي آيد و 
اين شخصيّت، چه مسيري را بايد طي كند تا موضوع پرداخته 
شود. چه حادثه اي براي اين شخصيّت پيش بيايد كه به اين 
موضوع بخورد. اين ش��خصيّت، با چه شخصيّت هاي ديگري 
همراه باش��د. نويسنده داستان را از چه زاويه اي تعريف كند. 
شخصيّت به چه كارهايي دست بزند و چه اتّفاق هايي برايش 
بيفتد كه از آن حادثه ي اوّل به حادثه ي آخر برسد و موضوع 
موردنظر گفته شود. بايد توّجه داشت كه حوادث داستان با 
يكديگر رابطه ي سببي داشته باشند؛ يعني حادثه ي اوّل باعث 
پيدايش حادثه ي بعدي شود و حادثه ي دوّم باعث پيش آمدن 

حادثه ي سّوم و همين طور تا آخر.
ديگر اين كه؛ حادثه ها، به زندگي عاّدي شخصيّت  داستان 
بخورد و مناسب آن باشد و شخصيّت از نظر سني و جسمي 
بتواند آن حادثه ها را جلو ببرد و با آن ها دس��ت و پنجه نرم 
كند. رابطه ي شخصيّت با افراد ديگر داستان منطقي باشد و... 
پس مي بينيم كه هرچه پيرنگ و طرح داس��تان، دقيق تر 
و فني تر باشد، داس��تان هم جّذاب تر خواهد شد. در طرح 
اس��ت كه نويس��نده ترتيب حوادث داستانش را مشّخص 
مي كند و زمان ش��روع و پاي��ان آن را معيّن مي كند. در 

طرح داستان است كه نويسنده با پس و پيش 
كردن حوادث داس��تان باعث جّذاب  ش��دن 
آن مي ش��ود؛ چون طرح و پيرنگ داس��تان 

بايد طوري باشد كه خواننده با شروع به 
خواندن، حّس كنجكاوي اش تحريك شود 
و دل��ش بخواهد داس��تان را ادامه دهد و 

بفهمد بعد چه خواهد شد، 
در داستان »نذر مهتاب« مسئله ي داستان، نذر 

كردن است. دختري به نام مهتاب، پدر بيماري دارد؛ 
پدري كه مّدت هاس��ت مريض است و دكترها نمي توانند او 
را مداوا كنند و نويسنده مي خواهد كه بيماري پدر مهتاب با 
نذري كه مهتاب مي كند، خوب  شود. پس مي بينيد كه مسئله، 

نذر و تأثير آن در انجام بعضي كارهاي سخت است.
نويس��نده مي خواهد اين مس��ئله را به خواننده بگويد. اّما 
مي داند كه در داستان نبايد مسئله به صورت خيلي مستقيم 
گفته شود و بهتر است كه به صورت خيلي پنهان و غيرمستقيم 
بيان شود. براي اين كار، او طرحي ريخته است. طرح داستان 

نذر مهتاب، اين طوري است: 
فضاي خانه، حض��ور مهتاب و دايي اش و پيش كش��يدن 

مس��ئله ي قرباني در راه خدا و نذر كردن، تا خدا خواسته ي 
او را برآورده كند.

و بعد مهتاب كه غمگين است، به آسمان نگاه مي كند و به 
ياد خدا مي افتد. او دختربّچه اي است و چيزي ندارد كه نذر 
كند. فقط عروسكي دارد كه آن عروسك خيلي برايش عزيز 
است. همه ي لحظه هاي زندگي اش را با عروسكش مي گذراند. 
تصويري از پدر مهتاب كه س��رفه مي كند و خس خسي كه 
حاكي از شّدت بيماري است و ترس و نگراني مادر مهتاب و 

آشفتگي او براي بيماري پدر.
بعد مي ش��نويم كه دايي نذري كرده و گوسفندي قرباني 
ك��رد؛ اّما نذر دايي هم مؤثّر نبود و حال پدر خوب نش��د. 
مهتاب نگران پدر است. بحث نذر داغ است. دايي مي گويد 
كس��ي كه نذر مي كن��د، بايد بهترين چي��زش را نذر كند؛ 
چيزي كه بيشتر از همه دوستش دارد. مهتاب فكر مي كند 
چ��ه چيزي را نذر كند. پول قلّك��ش يا پيراهن حريري كه 

خيلي آن را دوست دارد؟
و س��رانجام عروسك پيشنهاد مي كند كه مهتاب نذر كند 
تا او را )يعني عروسك را( به اكرم  كوچولو بدهد؛ چون اكرم 
كوچولو عروس��كي ندارد و خيلي دوست دارد كه عروسكي 
مثل عروس��ك مهتاب داشته باش��د. اين طوري مهتاب نذر 
مي كند عروس��كش را به اكرم كوچولو بدهد. او همين كار را 
مي كند، و حال پدر خوب مي ش��ود؛ يعني اين كه نذرش 

قبول شده است.
همان ط��ور ك��ه خودتان هم داس��تان را 
خواندي��د، ديدي��د كه نويس��نده چند 
ش��خصيّت وارد ك��رده اس��ت و هر 
كدام از اين شخصيّت ها قسمتي از بار 
داستان را به دوش مي كشند. رابطه ي 
آن ها، رابطه اي خيلي طبيعي است؛ يعني 
مهت��اب و پدرش و م��ادرش و دايي اش و 
عروس��كش و اكرم كوچولو كه همس��ايه ي 
آن هاس��ت. اين رابطه در زندگي مهتاب، خيلي 
طبيعي است. نكته ي ديگر، مشكل مهتاب است، بيماري پدر 
او و شّدت اين بيماري و نگراني خانواده براي پدر و كاري كه 
مهتاب مي تواند بكند: نذر؛ آن هم با توّجه به توانايي مهتاب. 

مهتاب از مال دنيا چيزي ندارد. جز يك عروسك.
مي بينيد كه نويسنده براي نشان دادن اين كه گاهي دارو و 
دكتر، مؤثّر نيس��ت و بايد نذر كرد و از خدا كمك خواست، 
اين طرح داستاني را ريخته، اين شخصيّت ها را دور هم جمع 
ك��رده و در يك رابطه ي طبيعي و منطقي ق��رار داده و اين 
مس��ئله را به صورت خيلي طبيعي و به دور از ش��عار و پند 

نشان داده است.
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حفره ه��ای  و  گ��وش  حل��زون 
بيضی شكل

اگر تمام مجله ی رش��د نوجوان را هم به 
اين قسمت اختصاص بدهيم، باز هم نخواهيم 

توانس��ت آن را به ط��ور كام��ل توضيح دهيم. 
همين ق��در می گوييم كه در اين قس��مت امواج 

صوتی به پيام های قابل درك تبديل و از راه عصب 
شنوايی به  مغز فرستاده می شود.

چرا در كوهستان و داخل هواپيما، گاهی گوش های 
ما كيپ می شود؟

برای اين كه پرده ی گوش درست كار كند، بايد فشار هوا 
در دو طرف آن يكس��ان باشد. اگر فشار بيرونی زيادتر شود، پرده 

به درون و اگر فش��ار داخل گوش بيشتر باشد، پرده ی گوش به بيرون فشرده 
می شود كه در هر دو حالت، نمی تواند آزادانه لرزش )ارتعاش( داشته باشد.

برای اين كه فشار هوا در هر دو طرف پرده ی گوش يكسان باشد، گوش ميانی 
با يك مجرای باريك به حلق و بينی راه دارد. اين مجرا هنگام خميازه يا بلعيدن 
غذا باز می ش��ود و تعادل را برقرار می كند. اگر تغيير فش��ار هوا ناگهانی باشد، 
مدتی طول می كشد تا تعادل فشار هوا در دو طرف پرده ی گوش برقرار شود و 
احساس می كنيم كه گوشمان كيپ شده است. برای برطرف كردن اين حالت 

بهتر است خميازه بكشيم يا آب دهان خود را قورت بدهيم.
به خاط��ر همين مجرای باريك اس��ت كه عفونت گل��و به ويژه در كودكان 
به گوش سرايت می كند و اگر به موقع درمان نشود، ممكن است حتی باعث 

ناشنوايی شود.

رؤيا کالنکی

خيلی ها فكر می كنند گوش فقط برای شنيدن است. حتی بعضی ها خيال می كنند دو تا گوش برای اين است كه حرف ها را از 
يك گوش بشنويم و از گوش ديگر سوت كنيم به هوا؛ اما گوش فايده های ديگری هم دارد. بياييد با ساختمان گوش و فايده های 

آن، بيشتر آشنا شويم:
همان طور كه در شكل می بينيد، گوش ما از سه بخش بيرونی، ميانی و درونی تشكيل شده است.

مثل وقتی كه بليت اتوبوس ش��ركت واحد را دس��ت به دست می دهيد تا به راننده برسد، اين سه 
بخش هم صداها را دست به دس��ت می دهند تا به مغز برسد و مغز پيام های الزم را 

از اين صداها بگيرد.
گوش درونی ما از نوعی مايع پر ش��ده است. صداها با لرزاندن اين مايع پيام های 
الكتريكی خاصی به اعصاب شنوايی منتقل می كنند تا به مغز برسد. وقتی امواج از هوا 
به قس��مت آكنده از مايع گوش درونی وارد می شوند، سرعتشان گرفته می شود  و 
ضعيف می شوند؛ بنابراين وظيفه ی گوش بيرونی و گوش ميانی اين است كه صداهای 

محيط را تقويت و آماده سازی كنند تا موقع ورود به قسمتِ مايع، بهتر حس شوند.

الله ی گوش
اين قسمت، به خاطر پيچ وخم های حساب 
شده ای كه دارد، امواج را جذب و به داخل 
هدايت می كند؛ هم چنين وقتی امواج صوتی 
از پشت س��ر ب��ه طرف ما می آين��د، الله ی 
گوش تا حدی جلوي آن ها را س��د می كند 
و به ما می فهماند كه منبع صدا پش��ت  سر 

ما قرار دارد.

يك آزمايش جالب
رو به يك ساعت ديواری بايستيد و يك پای خود 
را از زمين بلند كنيد. تا چند دقيقه می توانيد تعادل 

خود را حفظ كنيد؟
سپس چشم های خود را ببنديد و دوباره يك پای 
خود را بلند كنيد. چند ثانيه می توانيد تعادل خود را 

حفظ كنيد؟ چرا؟
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جهت يابی، مسافت يابی، 
سرعت سنجی و حفظ تعادل

وقتی صدايی می شنويم، به راحتی می توانيم تشخيص دهيم 
كه منبع صدا در طرف چپ قرار دارد يا راس��ت؛ برای مثال 
اگر صدا از س��مت راست باشد، گوش راست ما چند هزارم 
ثانيه زودت��ر از گوش چپ آن را می ش��نود. همين اختالف 
زمانی اندك باعث می شود اطالعاتی به مغز فرستاده شود و 
اين احساس را به وجود آورد كه منبع صدا در سمت راست 

قرار دارد.
همچنين، در حفره های بيضی ش��كل گوش درونی، مايعی 
وجود دارد كه مثل ت��راز بنّاها، هر لحظه تعادل ما را برقرار 
م��ی كند و موقع راه رفتن يا دويدن باعث می ش��ود جهت و 
سرعت خود را حس كنيم. حاال شايد بتوانيد حدس بزنيد كه 
چرا وقتی با سرعت دور خود می چرخيم و ناگهان می ايستيم، 
احس��اس می كنيم س��رمان گيج می رود و هم چنان در حال 

چرخش هستيم.
البت��ه، غير از گوش، چش��م و عضالت گردن هم به حفظ 

تعادل كمك می كنند.

استخوان های چكشی، سندانی و ركابی
سه  تا از ريزترين استخوان های به هم پيوسته ی بدن در اين 
قسمت قرار دارند. اين استخوان های ظريف از يك طرف به 
پرده ی گوش و از طرف ديگر به گوش درونی وصل شده اند 
و كارش��ان اين اس��ت كه امواج بيرونی را بع��د از تقويت و 

چكش كاری، تحويل گوش درونی بدهند.

چند نكته درباره ی مراقبت از گوش
 موقع شنيدن موسيقی صدای آن را زياد نكنيد. به ويژه اگر 
از هدفون اس��تفاده می كنيد. صدای بسيار بلند می تواند به 

گوش شما آسيب جدی وارد كند.
 اگر در محيط های پر سروصدا قرار می گيريد، از 

گوشی های ايمنی و عايق های صوتی استفاده كنيد.
 صداهای ناگهانی و ش��ديد، مثل صدای ترقه برای 

گوش بسيار زيان آور است.
 از خاراندن گوش خودداری كنيد و اگر در گوش��تان خيلی 
احساس خارش كرديد، به متخصص گوش و حلق  و بينی مراجعه 

كنيد.
 از ش��نا كردن در آب های آلوده بپرهيزيد و در آب عميق 
ش��يرجه نزنيد. فش��ار آب می  تواند به پرده ی گوش شما آسيب 

بزند.
 بعد از حمام از گوش  پاك كن استفاده نكنيد. بهتر است با يك 
سشوار از فاصله ی نيم متری گوش خود را خشك كنيد. استفاده از 
گوش پاك كن باعث می ش��ود جرم گوش را كه در مجرای گوش 
بيرونی ترش��ح می ش��ود، ازبين ببريد. در حالی كه اين ماده برای 

جلوگيری از ورود گرد و غبار به درون گوش مفيد است. 
 دردها و عفونت های گوش را جدی بگيريد و هرچه زودتر به 

پزشك مراجعه كنيد.

پرده ی گوش )صماخ(
يك عضو دايره ای شكل به قطر تقريباً يك سانتی متر 
است كه گودی اندكی به طرف داخل دارد. صداهايی كه 
از بيرون می آيند، اين پرده ی حساس را می لرزاند و امواج 

به داخل گوش ميانی هدايت می شوند.
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شگفتي هاي خلقت

ت��ا به حال با خودتان فكر كرده ايد وس��ايلي كه هر روز از 
آن ها استفاده مي كنيم، از كجا آمده اند؟ تا به حال فكر كرده ايد 
اوّلين كسي كه اين وسايل را اختراع كرده، ايده ي ساختن شان 
را از كجا آورده اس��ت؟ ايده ي س��اخت وس��ايلي پيچيده و 
بزرگ مثل هواپيما يا كش��تي يا وسيله ي ساده اي مثل زيپ 
لباس! آيا مي دانستيد بيشتر ابزارها و سازه هايي كه اطراف ما 
وجود دارند، با الهام از طبيعت ساخته شده اند؟  امسال قرار 
اس��ت درباره ي اين الهام ها برايتان بنويسم، درباره ي ابزارها 
يا سازه هايي كه انس��ان براي ساخت آن ها از حيوانات الهام 

گرفته است.

دمي كه دزدگير دارد!
در جنگل ق��دم مي زنيد. هيچ صدايي نمي آيد، جز صداي 
سكوت جنگل و گاه گاهي صداي خواندن پرنده اي يا شكستن 
شاخه اي؛ اّما ناگهان همه چيز دگرگون مي شود. حيوانات شروع 
به سروصدا مي كنند؛ سروصدايي پيوسته كه نشانه ي نزديك 
ش��دن خطر اس��ت. فرقي نمي كند در ك��دام جنگل و كدام 
كشور باشيد. حيوانات مي دانند چطور نزديك شدن خطر را 
به اطالع هم برس��انند. اگر در جنگل هاي هندوستان باشيد، 
ميمون ها در باالي درخت ها و طاووس ها در ميان علف ها با 
جيغ هاي هش��داردهنده  به بقيّه ي حيوانات خبر مي دهند كه 
ببري در آن نزديكي است. يا اگر در جنگل هاي شمال ايران 
باشيد، شنيدن صداي گوزن ها از دور، نشانه ي حضور پلنگ 

در آن حوالي است.
صدايي كه مار زنگي )بيشتر از 20 نوع از اين مار در دنيا 
زندگ��ي مي كند( با دم خود تولي��د مي كند نيز نوعي صداي 
هش��داردهنده اس��ت؛ صدايي كه مي خواه��د بگويد به من 
نزديك نش��ويد؛ من نيش مي زنم و س��ّمي هستم. مار زنگي 
اين ص��دا را با زنگوله ي  انتهاي ُدم خ��ود توليد مي كند. اين 
زنگوله از قس��مت هايي توخالي و پشت سر هم تشكيل شده 
است. اين قسمت ها مانند دانه هاي تسبيح كامالً به هم متّصل 
نيس��تند و هنگامي كه مار زنگي دم��ش را تكان مي دهد، به 
هم مي خورند و توليد صدا مي كنند. مارهاي زنگي نوزاد تنها 

يك برآمدگي در انته��اي دم خود دارند؛ يعني هنوز زنگوله 
ندارند؛ اّما به تدريج كه بزرگ تر مي شوند و پوست مي اندازند، 
بخش هايي از پوست قبلي در انتهاي دم باقي مي ماند و هربار 

زنگوله كامل و كامل تر مي شود.
اعالم خطرهايي كه در طبيعت درباره ش��ان نوش��تم، شما 
را به ياد كدام ابزار در اطراف ما مي اندازد؟درس��ت اس��ت. 
دزدگير ابزاري است كه با الهام از مار زنگي و ديگر صداهاي 
هش��داردهنده در طبيعت ساخته ش��ده است. دزدگيرها در 
طي سال ها پيشرفته و پيشرفته تر ش��ده اند؛ اّما پايه و اساس 
ساختش��ان فرقي نكرده اس��ت. همه ي آن ها روش��ي براي 
تشخيص ورود غيرمجاز و سپس ايجاد صدا براي آگاه كردن 
صاحبخانه دارند. تفاوتشان با حيوانات اين است كه حيوانات 
به كمك حواس خدادادي  مي فهمند خطر نزديك اس��ت و 
دزدگيره��ا آن را به كمك حس گره��ا و مدارهاي الكتريكي 

انجام مي دهند.

صفورا زّواران حسيني
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كمي بيشتر درباره ي مارهاي زنگي
مار زنگي از خانواده ي افعي هاست و بيشتر افعي ها ترجيح 
مي دهند از نيش و س��ّم خود تنها براي شكار استفاده كنند، 
ن��ه فراري دادن موج��ودات مزاحم يا دش��منان. به خاطر 
همين همه ي آن ها روش هايي براي س��روصدا و ترساندن 
موجوداتي كه به آن ها نزديك مي شوند، دارند؛ يعني حتّي 
آن هايي كه در انتهاي دم خود زنگوله ندارند، با هيس هيس 
كردن اين كار را انجام مي دهند. افعي قفقازي كه در ايران 
زندگ��ي مي كند، با آن كه در انتهاي دم خود زنگوله ندارد، 
براي فراري دادن موجودات ديگر به س��رعت دم خود را 
تكان مي ده��د و در اين تكان ها دمش ب��ه گياهان اطراف 

برخورد و توليد صدا مي كند و ديگران را مي ترساند.
مارهاي زنگي زنده زا هس��تند؛ يعني مادر تخم را در بدن 
خود نگه مي دارد و فرزندانش بعد از بيرون آمدن از تخم، از 
بدن مادر خارج مي ش��وند. مارهاي نوزاد پس از تولّد، نيازي 
به مراقبت هاي مادرش��ان ندارند و زندگي مستقلي را شروع 

مي كنند.
مارهاي زنگي از گروه مارهاي حفره دار هستند. اين گروه از 
مارها، حفره اي بين چشم و سوراخ بيني خود دارند كه به آن ها 
كمك مي كند تا موجودات زنده ي اطرافشان را از روي گرماي 
بدنشان شناسايي كنند. آن ها به كمك اين گيرنده مي توانند 
فاصله و اندازه ي طعمه ش��ان را محاسبه كنند. اين گيرنده ي 
گرمايي، مثل دوربين هاي »ديد در ش��ب«، براي شكار بسيار 

مناسب است.
در بعضي نقاط دنيا گوشت مارهاي زنگي طرفداران زيادي 

دارد و آن ها را براي خوردن شكار مي كنند.
مارهاي زنگي، به خص��وص آن هايي كه در قاره ي آمريكا 
يافت مي شوند، همگي در معرض نابودي نسل هستند، يعني 

هر روز تعدادشان كمتر مي شود.

همان ط��ور ك��ه در صفحه 7 گفته ش��د، س��رعت بعضی 
از ماهواره ها با س��رعت گردش زمين يكی اس��ت و آن ها را 

ماهواره های »همگرد با زمين« می نامند.
در ح��ال حاض��ر ي��ك گ��روه 24تاي��ی از ماهواره های 
جهت ياب با فاصله های منظم، زمي��ن را احاطه كرده اند و 
تمام نقاط كره ی زمين را پوش��ش داده اند. شبكه ای را كه 
اين ماهواره ها تشكيل داده اند، سيستم موقعيت ياب جهانی 

)جی.پی.اس( می گويند.

جی.پی.اس چگونه كار می كند
كار جی.پی.اس شبيه سيستم جهت ياب خفاش ها است. اين 
جانوران كه نابينا هستند، امواجی را به اطراف خود می فرستند 
و از روی زمان رفت وبرگش��ت امواج، موانع سر راه خود را 
تشخيص می دهند. ماهواره های جی.پی.اس هم امواجی را به 
ايستگاه های زمينی و تلفن همراه افراد می فرستد و با مقايسه 
مدت زمان رفت و برگشت امواج می توانند موقعيت آن ها را 
بر روی كره ی زمين مش��خص كنن��د و بگويند كه به كدام 
جهت در حركت اند. با نصب اين سيس��تم روی اتومبيل ها، 
می توان جلوی س��رعت غيرمجاز آن ه��ا را گرفت. امروزه 
بس��ياری از هواپيماها و كشتی ها و شركت های حمل ونقل از 

اين سيستم استفاده می كنند.

كفش های مجهز به جی.پی.اس
ب��ه تازگی كفش هاي��ی مخصوص 
كودكان س��اخته ش��ده كه مجهز به 
جی.پی.اس است. پدر و مادرهای اين 
كودكان می توانند مسير حركت و محل 

دقيق كودك خود را رديابی 
كنند و در صورت گم شدن، 

خيلی زود او را بيابند.
با اين وس��يله، ديگر الزم 
نيست يكسره از فرزند خود 

بپرسند: »كجا بودی؟!«

(GPS) ي 7آشنايی با سيستم جهت ياب جهانی
حه 

صف
ي 

يه 
بق
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شعر اول
صداي بال و پر!

صندلي ها خسته اند
صندلي ها تنبلند

گوشه اي لم داده و
در خيال جنگلند

 كفش هاي چرمي ام
درميان دره ها

صبح تا شب مي چرند
دركنار بره ها

بالشم را صبح زود 
مي گذارم زير سر

گوش من پر مي شود
از صداي بال و پر

باز هم خوابيده ام
روي بام خانه مان

نيمي از من برزمين 
نيمي ام در آسمان

               محمد کاظم مزيناني

شعر دوم
سنگ!

هميشه سنگ بوده ام 
از آن قديم تا به حال
نگاه من هميشه مات
زبان من هميشه الل

هزار سال پيش از اين
دل مرا ترك شكست

و يك هزار پاي پير
شبي در آن ترك نشست

دو قرن پيش يك كالغ
نشست روي پشت من

نگاه كوچكي نكرد
به غصه ی درشت من

نگاه مي كنم به آن
پرنده هاي رهگذر
و زجر مي دهد مرا

خيال باطل سفر

نشسته ام كه بگذرند
دوباره از كنار من

بدون آن كه دل دهند
به آه و انتظار من

           ناصر کشاورز

شعر سوم
سايه هاي سنگي!
يك نفر از ابتداي سن من
آمد و با بادبادك راه رفت

ناگهان  او شاپرك شد بر لبم
بال زد از من به سوي ماه رفت

ناگهان احساس كردم لحظه اي
در كويري بوده ام من پيش از اين

زندگي مي كرده ام در كلبه اي 
مرد پيري بوده ام من پيش از اين

روزگاري يك درخت سيب را
روي كوهي من تماشا كرده ام

روزگاري توي خوابم چشمه اي
دركنار كوه پيدا كرده ام

راستي را من چه بودم پيش از اين
سيب سرخي در ميان خواب ها
يا كه بودم جلبكي گيسو بلند
زندگي مي كرده ام در آب ها

يادم آمد روزگاري توي كوه
يك بزكوهي برايم حرف زد

يك پرستو در زمستان دلم
بالهايش را به روي برف زد

مادري گهواره ام را تاب داد
كودكي گهواره ام را رنگ كرد
ناگهان جادوگري در شكل من
با اشاره سايه ام را سنگ كرد.

            جعفر ابراهيمي شاهد

محمدحسن حسينی

هر سه شعر باال تقريبا در باره ی يك موضوع نقد
هس��تند. در واقع ش��اعران اين ش��عرها از 
پنجره ي نگاه خود به پيشينه ی اشياء و انسان 
نظر كرده اند.گذشته هايي گم شده در خيال 

و افسانه.
غيراز موضوع، قالب هرسه شعر نيز يكسان است.چهار پاره .بله 
اين نوع شعر در واقع از تكه هايي با چهار مصراِع معموال مساوي 
تشكيل شده است كه در هر تكه، مصراع اول وچهارم آن هم 
قافيه هس��تند. منظور از قافيه كلماتي هستند كه قسمت آخر 

آن هايك جور به گوش شنونده مي رسند. مثل تنبل و جنگل. 
هر سه شعر باال سرش��ار از لحظات و تصاوير زنده و غافلگير 
كننده هستند. خواننده همين طور كه با شعر جلو مي رود، ناگهان 
با تصوير و مضموني عجيب و دور از انتظار روبه رو مي شود. گويي 

همه چيز مثل گذشته ها در هاله اي از ابهام فرو رفته است.
ش��عر اول به دليل نوع نگاه به گذشته ها با دو شعر ديگر كمي 
فرق دارد. ش��اعر ش��عر اول به گذشته ی همه اشياء نظر دارد 
و خود در اين ميان، جزيي از اشياس��ت.مفهوم، درش��عر اول از 
نظم و هندس��ه ي خاصي برخوردار است. اين نظم درواقع يك 
جور درك منطقي است. جنگل گذشته ی صندلي، بره گذشته ی 
كفش چرمي، پر و بال پرنده ها گذشته ی بالش بوده پس  نتيجه 
اينكه انسان بايد پيشينه و گذشته اي در آسمان داشته باشد. در 
اين شعر، غمي عميق از زمين گير شدن وخواب و تنبلي نهفته 
است. غم دورشدن انسان از حقيقت هميشگی. غم انسان خاكي 

در حسرت حقيقيت افالكي.
دو شعر بعدي، با نگاهي ديگر به گذشته پرداخته اند.

 شعر دوم بس��يار نااميد كننده ودلگير است. شاعر خودش را 
از همان نخست س��نگ مي بيند. خاكي كه سخت شده و در 
حسرت پرواز است. سنگي سخت در انتظار. سنگي با غصه اي 
درش��ت. اولين چيزي كه به ذهن خواننده مي رسد دل شاعر 
است كه به شكل سنگي ترك خورده است . سنگي محكوم 
هم نشيني با هزارپاي پيري كه خسته از رفتن است وكالغ 

سياهي كه در فكر كوچ نيست.
شعر سوم اگر چه از نظر نوع نگاه به گذشته، 
شبيه ش��عر دوم است اما شور 
و هيجان درآن موج مي زند. 
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هر سه شعر باال تقريبا در باره ی يك موضوع نقد
هس��تند. در واقع ش��اعران اين ش��عرها از 
پنجره ي نگاه خود به پيشينه ی اشياء و انسان 
نظر كرده اند.گذشته هايي گم شده در خيال 

و افسانه.
غيراز موضوع، قالب هرسه شعر نيز يكسان است.چهار پاره .بله 
اين نوع شعر در واقع از تكه هايي با چهار مصراِع معموال مساوي 
تشكيل شده است كه در هر تكه، مصراع اول وچهارم آن هم 
قافيه هس��تند. منظور از قافيه كلماتي هستند كه قسمت آخر 

آن هايك جور به گوش شنونده مي رسند. مثل تنبل و جنگل. 
هر سه شعر باال سرش��ار از لحظات و تصاوير زنده و غافلگير 
كننده هستند. خواننده همين طور كه با شعر جلو مي رود، ناگهان 
با تصوير و مضموني عجيب و دور از انتظار روبه رو مي شود. گويي 

همه چيز مثل گذشته ها در هاله اي از ابهام فرو رفته است.
ش��عر اول به دليل نوع نگاه به گذشته ها با دو شعر ديگر كمي 
فرق دارد. ش��اعر ش��عر اول به گذشته ی همه اشياء نظر دارد 
و خود در اين ميان، جزيي از اشياس��ت.مفهوم، درش��عر اول از 
نظم و هندس��ه ي خاصي برخوردار است. اين نظم درواقع يك 
جور درك منطقي است. جنگل گذشته ی صندلي، بره گذشته ی 
كفش چرمي، پر و بال پرنده ها گذشته ی بالش بوده پس  نتيجه 
اينكه انسان بايد پيشينه و گذشته اي در آسمان داشته باشد. در 
اين شعر، غمي عميق از زمين گير شدن وخواب و تنبلي نهفته 
است. غم دورشدن انسان از حقيقت هميشگی. غم انسان خاكي 

در حسرت حقيقيت افالكي.
دو شعر بعدي، با نگاهي ديگر به گذشته پرداخته اند.

 شعر دوم بس��يار نااميد كننده ودلگير است. شاعر خودش را 
از همان نخست س��نگ مي بيند. خاكي كه سخت شده و در 
حسرت پرواز است. سنگي سخت در انتظار. سنگي با غصه اي 
درش��ت. اولين چيزي كه به ذهن خواننده مي رسد دل شاعر 
است كه به شكل سنگي ترك خورده است . سنگي محكوم 
هم نشيني با هزارپاي پيري كه خسته از رفتن است وكالغ 

سياهي كه در فكر كوچ نيست.
شعر سوم اگر چه از نظر نوع نگاه به گذشته، 
شبيه ش��عر دوم است اما شور 
و هيجان درآن موج مي زند. 

ش��اعر ش��عر س��وم يك پرده عقب تر برگش��ته  و به مرور 
ماجرا هاي قبل از عصر سنگ شدن خود مي پردازد. او نااميد 
نيست كه سايه اش و نه خودش اكنون سنگ شده است. او 
همچون ش��اعر اول خودش را تنها در كنار اش��ياء نمي بيند 
.بلكه او خود جزيي از اش��يا بوده است. سيبي در خواب ها يا 

جلبكي گيسو بلندكه در آب ها زندگي مي كرده است. 

بياييد يك بار ديگرموضوع را مرور كنيم:
1. ش��اعر شعر اول مثل همه ی اشياء، گذش��ته اي زيبا  دارد و 

سخت آرزومند بازگشت به گذشته ی خود است.
2. شاعر ش��عر دوم گذشته ی س��نگي خود را به ياد مي آورد 

وسخت نااميد از حركت است.
3. شاعر شعر سوم سايه اش سنگ شده، اما خودش هنوز در حركت 
است. او از گذشته ی زيباي اشياء و خودش با خبر است و اعتقاددارد 

كه در اشياء تكرار شده است . تكراري زيبا كه تمامی ندارد.

يك نكته
شاعر شعر سوم اگر چه جست و خيزهاي زيبايي در مضامين و 
تصاوير داشته و مضمون شعرش پر دامنه تراز دو شعر ديگر است 

اما چندان در ويرايش شعر به خودش سخت نگرفته است.
مثال:»ناگهان او شاپرك شد برلبم «كه مي توانست:»ناگهان يك 

شاپرك شدبرلبم«باشد.
يا تكرار  خسته كننده ی »من« در كل شعر به ويژه در دو تكه ی 

متوالي دوم و سوم. درتكه ی سوم به جاي:
روزگاري يك درخت سيب را
روي كوهي من تماشا كرده ام

 شاعرمي توانست بگويد: 
روزگاري يك درخت سيب را

در بلندي ها تماشا كرده ام
كه در آن صورت هم »من« تكرار نمي شد وهم كوه در ادامه ی 

شعر، غيرمنتظره تر به نظر مي رسيد.
حرف آخر اين كه هر س��ه شعر باال زيبايي هاي خاص خود را 
دارند. اما مهم تاثير تجربه هاي شاعر در ماست و نيز حسي كه 
بعد از خواندن شعر به ما دست مي دهد. شما می توانيد هر سه 
شعر را به دقت و با صدای بلند  بخوانيد و ببينيد بعد از مدتی 
تصاوير و مضامين كدام يك بيشتر در ذهن و روحتان مي ماند. 

اين روش بهترين شكل مقايسه ي آثار هنري است.
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Hidden sentences
در ميان هر خط از حروف به هم چسبيده ي زير، يك جمله 

نهفته است. آن ها را پيدا كنيد.
EXCUSEMEHAVEYOUAREDPENCIL?
ARETHEREMANYBUSESINTHESTREET,TOO?
THEREARETHREENURSESINTHEPICTURES.

* در جدول زير يك جمله نهفته اس��ت با گذاشتن پيكان 
جمله را پيدا كنيد. جمله با حرفي كه در خانه زرد رنگ قرار 

گرفته شروع مي شود. مثال:

N  B  T  H  E  I  R  

O  L  Y  O  U  R  W  

U  U  G  R  E  E  N  

R  E  T  I  H  W  S  

Y  E  L  L  O  W  I  

M  I  D  R  R  E  H  

S  T  B  L  A  C  K  

= It is a book.

A C K E
J A L T
D E I H
R A S A

=

N B O O K
W H N T H
O A A E P
R S M I O
B A  E C L

Paint Brush

Round Brush

Scraper

Paint Roller

Sandpaper

Ladder

 Can of Paint
Paint Bucket

Mix

Painter

Artist

Painting

Rainbow

Now find  the sentences in following tables.

Now find Colors and Possesive Adjectives.

 =

محمدعلي قرباني
تصويرگر: سام سلماسي

O K T
O I I
B A S
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زير نظر: سيدعباس تربن

دوست خوبم، 
سيّده مهديه جعفري / تهران!

سطر اّول ش��عر »گذر روزها« مرا به 
ياد ش��عري از قيصر امين پور مي اندازد: 
»اي��ن روزها كه مي گذرد، هر روز ...«. فكر 
مي كن��م فرام��وش ك��رده اي آن را داخل 
گيومه بگذاري. حتماً مي داني كه وقتي يك 
شاعر، سطر يا س��طرهايي از شعري ديگر 
قرض مي گي��رد، بايد آن را بين دو گيومه 
بگذارد و در پايان، به نام ش��اعر موردنظر 

اشاره كند.
به نظر من بزرگ ترين ضعف ش��عر تو، 
مستقيم گويي بيش از حد است؛ يعني هرچه 
به ذهنت رس��يده، روي كاغ��ذ آورده اي: 
»احس��اس مي كن��م بزرگ تر از گذش��ته 
شده ام« يا »احس��اس مي كنم كه از عمرم 
كاسته شده«. اتفّاقاً يكي از رمزهاي موفقيت 
شعر »روز ناگزير« سروده ي قيصر امين پور 
ك��ه تو هم س��طري از 
امانت  ب��ه  آن 
ي،  گرفت��ه ا
فرار از همين 
مستقيم گويي ها 
و بيان ش��عاري 
اس��ت. به عنوان 
مث��ال؛ ش��اعر به 
خيلي  آن كه  جاي 
مس��تقيم برود سر 
اصل مطلب و بگويد: 
»آرزوي روزي را دارم 
كه جنگ تمام شود و 
كسي، كسي را نكشد«، 
»و  مي نويس��د:  اين طور 
خواب در دهان مسلسل ها 
/ خميازه مي كش��د«. يا به 
جاي گاليه كردن از امروز 
و مشكالتش، در قالب يك 

آرزوي ش��اعرانه و به ش��كل غيرمستقيم، 
اعتراضش را به بهترين ش��كل ممكن بيان 
مي كند: »و قّصه هاي واقعي امروز / خواب 
و خيال باش��ند / و مثل قّصه هاي قديمي / 

پايان خوب داشته باشند«.

دوست خوبم، 
نسيم مسيبي / اصفهان!

»معلّ��م مثل م��ادر / عزي��ز و مهربان 
است/ دلش زالل و روشن / مانند آسمان 
اس��ت ...« اين دو بيت اّول ش��عر »معلّم« 
اس��ت كه براي رشد نوجوان فرستاده اي. 
خيلي خوب است كه براي سرودن شعر، 
سراغ س��وژه ي صميمِي معلّم رفته اي؛ به 
خصوص كه از نزديك با چنين شخصيّتي 
آشنايي و هر روز او را از نزديك مي بيني؛ 
اّما ناگفت��ه نماند كه يك خطر بزرگ هم 
از همان اّول، ش��عر تو را تهديد مي كند و 
آن، اين است كه شعرت تكرار حرف هايي 
باشد كه ش��اعران ديگر در شعرهايشان 
زده ان��د. چ��ون ش��اعران زي��ادي به اين 

مناسبت شعر گفته اند.
راس��تش را بخواه��ي، خوب ك��ه نگاه 
مي كنم، مي بينم ش��عرت تفاوت زيادي با 
شعر ش��اعران ديگر ندارد. دوباره صحبت 
از »درياي بي كران« و »نس��يم مهرباني« و 
»عشق و عطوفت« است. منظورم اين است 
كه تو ش��كل تازه اي براي بيان حرف هايت 
پيدا نكرده اي و آن ها را در همان ظرف هاي 

تكراري ريخته اي.
در ضمن خيلي خوب اس��ت كه در اين 
سن و س��ال، با وزن و قافيه آشنا هستي و 
مي تواني ش��عر موزون بگوي��ي. البتّه هنوز 
بعضي از مصرع هاي شعرت دچار مشكالتي 
اس��ت كه با كمي تمرين و دقّت و مطالعه، 

مي تواني رفع كني.

»گل سر به زير« يكی از جالب ترين گياهان بومی سرزمين های كوهستانی ايران 
است كه زيبايی آن نفس را در سينه حبس می كند.

اين گل را »اش��ك مريم« يا »الل��ه ی واژگون« هم می نامند. اين گونه گياه 
در ارتفاعات سردس��ير كهكيلويه و بويراحمد، اشتران كوه لرستان، كوه های 
صمصامی چهارمحال و بختياری و گلس��تان كوه در خوانسار در حاشيه ی 
كوهس��تان های زاگرس می رويد و گاهی تا ده هزار شاخه از آن در يك 

دشت ديده شده است.
الله های واژگون يكی از دوازده   هزار گياه شناسايی شده در كشور 
است كه زمان شكفتن آن از ميانه ی فروردين تا پايان ارديبهشت 

است و بعد از چيده شدن تا 24 ساعت شاداب می مانند.
الله ه��ای واژگ��ون در دو ن��وع قرمز و زرد، قابليّت كش��ت 
گلخانه ای را نيز دارند و با تكثير گسترده، می توان از انقراض 
اي��ن گل زيبا جلوگي��ری كرد. زيرا اي��ن روزها بی توّجهی 

انسان ها و چرای دام ها، به شّدت آن را تهديد می كند.
گل سر به زير به ما ياد می دهد كه سر به زير بودن 
و دست به آسمان داشتن، می تواند قشنگی يك گل 
را صد چندان كند. راستی! چرا شاعران، شهدا را به 

گل الله تشبيه می كنند؟
در شماره های آينده منتظر گل های ديگری 

از گلزارهای سرزمين مان باشيد.

مينا قراگوزلو

آثار دانش آموزان نوجوان ايراني
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سالم به 
خداحافظي

با س��الم به س��ال گذش��ته، آخرين 
سالي كه من در دبستان تحصيل كردم. 
س��ال هاي اميد، ب��ا هزاران دوس��ت و 
صدها خاطره؛ سال هايي كه با مقنعه ي 
رنگارن��گ ب��ه كوچ��ه پس كوچه هاي 
كتاب ها مي رفتم. سال هايي كه از راه هاي 
رياضي، از مفاهيم علوم، از سرزمين هاي 
جغرافيا، از شرح مدني و از عشق قرآن، 

درس زندگي آموختم.
واقعاً كه عمر انسان كوتاه است؛ آن قدر 
كوتاه كه تا چشم باز كني، خود را در دنياي 
ديگري مي بيني. من س��ال ها را با كتاب 
گذراندم و بوي خوش گل هاي فارس��ي 
را احساس كردم. حاال وقتش رسيده كه 
دست هايم را رو به آسمان بلند كنم و فرياد 
بزن��م: دوران دبس��تان! روزهاي كودكي! 
خداحافظ براي هميش��ه! و بدان كه ياد و 
خاطره ي تو هر لحظه در قلبم جاري است.
نرگس فرج پور / بابل

براي آخرين بار
با التماس مي نگرد

به چشم هاي خيره ي او
و براي آخرين بار

صدا را از حنجره اش مي رهاند
چگونه مي ش��ود قلب او را به دست 

آورد؟
در حالي كه پاره مي كند

لباس درختان را
بي فايده است!

آخر براي باد چه اهميّت دارد
فريادهاي يك برگ ناشناس؟

مهسا صالحي / اصفهان

نامه اي به غّزه 
سالم غّزه! س��المي به رنگ صلح و 
به طعم آزادي؛ سالمي به گرمي اشك 
مادراني كه شب تا صبح، از داغ دوري 
فرزندانشان خون به جگر خود مي كنند.

اميدوارم هرچه زودتر هواي ابري تو، 
آفتابي ش��ود و ابرهاي تيره كنار بروند. 
اميدوارم سيم هاي خاردار، دست از سر 
گل هايت بردارند و باز هم اميدوارم كه 
نهال هاي زيتون مجالي براي رشد پيدا 

كنند.

اميدوارم صبح كه خورشيد اسبش را 
زين مي كند، كودكان تو ديگر در آتش 
بمب ها نس��وزند و نگريند و نميرند، به 

اميد آن روز!
مهناز بيضايي نژاد / كرج

دروازه ي 
يك روز آفتابي

تا حاال چي��زي گم ك��رده اي؟ پول، 
كت��اب، روان نويس ي��ا خيلي چيزهاي 
ديگر؟ گم كردن در كل ناراحت كننده 
است؛ اّما گم كردن كليد؛ يعني پشت در 

ماندن!
هي ق��دم مي زني، راه م��ي روي و به 

جايي نمي رس��ي. عقربه هاي ساعت هم 
با تو لج مي كنن��د و راه نمي روند، چاره 
چيست؟ يا كليد بايد از راه برسد يا اين 
كه خودت مجبوري به جست وجويش 

بروي.
بگذار رازي را با تو بگويم. من بارها و 
بارها گم شده ام. آن وقت شروع كرده ام 
ب��ه وزيدن. از درخت ه��ا و باران عبور 
كرده ام. چاره اي نبود. بايد به جست وجو 
برمي خاستم. مي خواستم دري را باز كنم 
تا به آب هاي بي پايان برسم. نمي دانيد 
چقدر تشنه بودم. با رگبارها به شيشه ي 
پنجره هاي بسته مي خوردم. مي خواستم 
دست كم س��ايه اي ببينم. مي خواستم 
كسي مرا رشته رشته رشته ببيند و نگاه 
كند كسي را كه تازه از جاده هاي مه آلود 
آس��مان رسيده بود. مي خواستم پس از 
هزاران هزار بار م��ردن، دروازه ي يك 

روز آفتابي را با كليد ايمان باز كنم.
من مي خواه��م كلي��دم را پيدا كنم 
تا باز كنم در خانه ي خورش��يد را، من 
نمي خواهم هميشه در اين تاريكي بمانم!
سيّد امين منجگاني / خراسان رضوي

شوخي با 
ضرب المثل ها

 ماه��ي را هر وق��ت از آب بگيري، 
مي ميرد!

 ميهمان كه يكي اس��ت، صاحبخانه 
خدا را شكر مي كند!

 آش��پز ك��ه دو تا ش��د، آش زودتر 
حاضر مي شود!

 كوه به كوه نمي رسد، تلفني احوالش 
را مي پرسد!

 ن��و كه آمد به ب��ازار، همه مي روند 
مي خرند!

شيما صداقت / اصفهان
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راز بزرِگ 
اهلي شدن

اسم كتابي كه مي خواهم معرفي كنم، 
»شازده كوچولو« است. نويسنده ي اين 
كتاب، »آنتوان دو سنت اگزوپري« و 

مترجمش »ابوالحسن نجفي« است.
ش��ازده كوچولو، س��اكن س��يّاره ي 
كوچك��ي به ان��دازه ي ي��ك خانه ي 
معمولي است و در آن جا گل بي همتايي 
دارد كه مايه ي همه ي دلخوش��ي ها و 
رنج هاي اوست. خواننده اندك اندك 
با سرگذش��ت اين موجود كوچولوي 
دوست داش��تني آشنا مي ش��ود و پي 
مي ب��رد كه چ��را او روزي تصميم به 
ت��رك وطن مي گي��رد و پس از عبور 
از شش سيّاره به سيّاره ي هفتم، يعني 
كره ي زمي��ن مي رس��د. در اين جا با 
روباهي آش��نا مي ش��ود كه مهم ترين 
راز زندگي را بر او آشكار مي كند. در 
ادامه قسمتي از گفت وگوي او با روباه 

را عيناً برايتان مي نويسم:
م��ن  زندگ��ي  »روب��اه مي گوي��د: 

يكنواخت است. 
را  م��ن مرغ ها 

ش��كار مي كنم و 
آدم ها مرا شكار 

مي كنن��د. هم��ه ي 
مرغ ه��ا ش��بيه هم اند و 

ش��بيه  آدم ها  . همه ي  ه��م
زندگ��ي،  اي��ن 
مي كند.  كس��لم 

ولي اگر تو مرا اهلي كني، 
روش��ن  چنان  زندگي ام 
خواهد ش��د ك��ه انگار 

بر  خورش��يد  ن��ور 
آن تابي��ده اس��ت. 

آن وقت صداي پايي را كه با صداي 
همه ي پاهاي ديگر فرق دارد، خواهم 
ش��ناخت. صداي پاهاي ديگر، مرا به 
سوراخم در زيرزمين مي راند و صداي 
پاي تو مثل نغمه ي موس��يقي از النه 
بيرون��م مي آورد. عالوه ب��ر اين، نگاه 
كن! آن جا آن گندم زارها را مي بيني؟ 
من ن��ان نمي خورم. گن��دم براي من 
بي فاي��ده اس��ت. پ��س گندم زاره��ا 
چيزي ب��ه ياد م��ن نمي آورند و اين 
البت��ه غم انگيز اس��ت؛ ولي تو موهاي 
طاليي رنگ��ي داري، پ��س وقتي كه 
اهل��ي ام كني، معجزه مي ش��ود. گندم 
كه طاليي رنگ است، ياد تو را برايم 
زنده مي كند و من زمزمه ي باد را در 

گندم زارها دوست خواهم داشت.«
ستاره حيدري / زنجان 

مطالب 
شگفت انگيز

 در كشور اسكاتلند، بارش باران 
به اندازه اي زياد است كه دامداران، به 

تن گوسفندان خود باراني مي پوشانند.
 در ح��دود 1500 س��ال پيش، 
چيني ه��ا اوّلي��ن مس��واك را با موي 
حيوان ساختند؛ اّما خوشبختانه بعدها 

نخ نايلون جايگزين آن شد!
 هنگامي كه سوار اتومبيل هستيم، 
حتماً باي��د كمربند ايمني ببنديم. اين 
مسئله آن قدر مهم است كه در بعضي 
اتومبيل ه��ا كمربندهاي��ي ه��م براي  

نوزادان وجود دارد!
منبع: اختراعات، ترجمه ي رؤيا خويي.
سپيده نوري / سمنان

جمله هاي كوچك 
از آدم هاي بزرگ

 هيچ روزي از ام��روز باارزش تر 
نيس��ت. )گوته، ش��اعر و نويسنده ي 

آلماني(
 زندگي يعني پژوهش و فهميدن 

چيزي جديد. )دكتر محمود حسابي(
 اميد براي بش��ر مث��ل باد براي 
پرنده است. )ويكتور هوگو، نويسنده ي 

فرانسوي(
 آدم هاي بزرگ بر خود س��خت 
مي گيرند و آدم هاي حقير بر ديگران. 

)كنفوسيوس، فيلسوف چيني(
محبوبه سهرابي / مازندران
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ابهر میالد دانش نیا اراک پرهام مرتضوی/ محمد غفاری /عاطفه بمانی/ مبینا اکبری/ فاطمه نریمان/ مریم حسنی اردبیل فاطمه بصیری اصفهان فاطمه مردانی   پور / سینا 
یاسین محمدی / محمد محمدی / نسیم مسیبی / منصو ره سادات  آقایی /معصومه آهنگران / هستی مهران / شیما صداقت / خجسته جعفری /کمند نظری / زهرا صرامی اهواز 
نجمه سادات مرشعی آران بیدگل محمد نصیری آمل سیده آذین طاهری / اصالن عزیزی / الهه درزی بانیگان            کرمانشاه آرمان فیضی بابل نرگس فرج پور بابلسر رضا تاریک 
بروجن النازخانی بندر عباس دانیال مرشدزاده / عالیه رکن الدین بوشهر یوسف پورمحمد بیجار سیده معصومه امینی تاکستان شیرین طاهرخانی / امین محمد طاهرخانی / سعید 
طاهرخانی / مجتبی طاهرخانی / احسان طاهرخانی تبریز حمیده عزیزان /معصومه رمضانی / شکوفه بازیار/ نسیم دشتی تهران زهره رام / احمدرضا       بابایی / همایون داودی / 
سیده مهدیه جعفری / رقیه خداویران / سارا علوی / ابوالفضل کمال / ما ئده زارع / ساناز شریفی جلودار / رکسانا جوزایی / راضیه  مسیح پور /حسین عادل / امین ابهری نژاد / 
مبینا جابری / میترا جابری /معصومه و امید جابری/راحله برانت/ زهرا صادقی / آزاده سادات بهشتی / نیلوفر سازمان جو / زهرا مولودی / فاطمه فاطمی نسب/ زهرا خلیل زاده 
محدثه روستایی / سعیده حیدری / رضا موسوی / مهران بختیاری / هانیه گل محمدی / مریم پرهیزگار  /  سید محمد امین مطهری / سیده ستاره مطهری / کسری کریمی 
چالوس بابک ابراهیم پور َدیّر فریبا مومنی رامسر بهناز نیک کار رشت هادی قویدل / محمود هاشمی / جواد صالحی نژاد /  مهدی رحمتی / پرهام پورعباس / هدیه اکری 
حمیدرضا محمدی زنجان نیما نجفی / هانیه زینل خانی / ستاره حیدری /الهه حاتمی / معصومه قدیری سمنان زهرا برنا سیرجان مهری اسدی شاهرود هانیه بیابانی / سپیده 
نوری / فائزه عجم شاهین دژ فائزه بلدی/ شاهین شهر  فاطمه قشقایی شهرکرد نگین اسالم شهرری میثم قربانی شهرضا ولی اهلل شمس شهریارسپیده روشن نژاد / نگار فباری 
شیراز عاطفه خارستانی / فاطمه ایزدی ایاز / فاطمه زارع/ فاطمه کشاورزی / خاطره نجفی / زهرا اکرمی / هانیه سادات شریفی / مریم کشاورزی / ندا میکائیلی / مریم مظفری  
فاطمه دهقانی / فهیمه زارع قشالقی / سیده فاطمه زارعی / زهرا بدر افشان / داود باقری عجب شیر مهسا تیموری فریدون شهر پروین اصالنی فریدونکنار علی حبیب زاده 
قزوین فرزین کیایی  /بنفشه آقایی قم پریسا حسینی زاده یزدیان کا شان صادق زارع کرج کامیار بیات / مهناز بیضایی نژاد / فاطمه شهابی /کرمان محمد امین اسالمی 
ساکت کرمانشاه سید رضا جعفریان گرگان شادی صمدی مشهد اعظم خوش موی / سید                                  محمد مهاجرانی/ زهرادانشورصالحی /مریم شیعه زاده / متین ناصری نژاد /سمیه 
محمدیان / مهسا مرادی / پیمان بدری / مهدی تبغ االسالمی / مهسا نامی / مهسا یر آبی / اسما ثابتی / مهدیس جابری نجف آباد / مانی نجفی / اسما ابوتراب / لیال اسماعیلی 
نیشابور سید امین منجگانی همدان کیمیا آرستی / فرشته آذرینا فضلی / امیر حسین فخاری / امیر حسین شوقیان / رسول علیخانی / مینا نصرتی هوشمند / محمد مهدی عباسی.

امتحان رانندگي
� موقع رانندگي اگر يك نفر وسط 

خيابان آمد، بوق مي زني يا چراغ؟
� هيچ كدام. برف پاكن مي زنم؛ يعني 

اين كه يا برو آن ور يا بيا اين ور!
متين ناصري نژاد / مشهد

بخش
معلّم: ساعت چند بخش است؟

دانش آموز: دو بخش.
معلّم: آفرين، حاال صدايش را بكش.

دانش آموز: تيك ... تاك!
ميالد دانش نيا/ ابهر
 

حساِب حدودي
معلّم: يك ضرب در يك مي شود چند تا؟

دانش آموز: اجازه؟ فكر نمي كنم خيلي 
بشود!

معصومه آهنگران / اصفهان

بيمار: بله آقاي دكتر. همين ديشب 
تا 13435 شمردم و بعد از رختخواب 

آمدم بيرون.
دكت��ر: يعني چ��ه؟ ب��راي چه از 

رختخواب آمدي بيرون؟
بيمار: آخر صبح شده بود و بايد به 

مدرسه مي رفتم!
زهرا برنا / سمنان

بي خوابي
دكتر از بيماري كه مشكل بي خوابي 
داشت، پرس��يد: خب، همان طور كه 
گفته ب��ودم، قبل از خوابيدن، اعداد را 

مي شماري؟
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مرگ غم انگيز پدر آن قدر زودرس 
بود كه هيچ خاطره اي از پدرش را به 

ياد نمي آورد.
مادر مهربانش از تهي دستي مجبور 
ش��د او را ب��ا چش��م هاي گري��ان به 

پرورشگاه ببرد.
محمد ب��ه خاطر فقر و تنگدس��تي 
مجبور بود در پرورشگاه زندگي كند 
و هر هفته چش��م انتظ��ار ديدن مادر 

از پرورشگاه بيرون آمد و دنياي بزرگ 
خود را در »باش��گاه كيهان« پيدا كرد. 
چشم بر وزنه هاي فوالدي دوخت و با 

همه ي وجود گفت:
»بايد بر فوالد پيروز شوم!«

او ب��ا هّمت واالي خود و اميدواري 
براي رس��يدن به ه��دف، اولين بار با 
وزن��ه اي 30 كيلوگ��رم، هالتر زد. از 
همان روز نام »پهلوان محمود نامجو« 
را شنيد و از اين كه هيچ كس نتوانسته 
بود جاي او را پر كند، احس��اس غم و 

اندوه كرد.
پي��ش خ��ود تصمي��م گرف��ت كه 
گام بر ج��اي پاي او بگ��ذارد. در آن 
زمان محمد، با قد نس��بتاً كوتاه 148 
سانتي متر و وزن 55 كيلوگرم، »نامجو« 
را الگوي خود قرار داد و ديري نپاييد 
كه در رقابت های جهانی برلين آلمان 
با مجموع 350 كيلوگرم به مدال برنز 

رسيد و اين آغاز راه بود.

مهربانش باش��د كه براي دل خوشي 
فرزندش گاهي مي توانست فقط چند 

دانه آب نبات برايش بياورد.
دنياي كوچك پرورشگاه شانزده سال 
محم��د را در آغوش خود پناه داد و او 
در همان جا تا كالس دوم دبيرس��تان 
درس خواند. اّما احس��اس مي كرد كه 
ديگر باي��د از اين دني��اي كوچك دل 
بكند و به جهان وسيع تري پا بگذارد. او 

سيد کمال شهابلو

نگاهی به زندگی و افتخارات

 محمد نصيری سرشت

دارنده ی سه مدال المپيك، 

شكننده ی 18 ركورد 

جهان��ی و يك��ی از بهتري��ن 

وزنه ب��رداران جه��ان
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دوس��ت هميش��گي بچه ه��اي 
پرورشگاه

بچه هاي پرورش��گاه، بعدها »محمد 
نصيري« را الگوي خود مي دانس��تند. 
روزي يك��ي از آن ه��ا نامه اي برايش 
نوشت. بخشي از اين نامه چنين بود: 

نصيري عزيز!
من ت��و را خيلي دوس��ت دارم. تو 
قهرمان بزرگي هستي. بچه ها مي گويند 
يك زمان در پرورشگاه بوده اي، مثل 
من. دل��م مي خواهد برايم��ان بگويي 
چطور قهرمان شدي؟ من هم آرزويم 
اين اس��ت كه قهرمان شوم. يك روز 
پي��ش ما بيا و با من حرف بزن. ما تو 

را دوست داريم.

نصيري وقتي از مسابقات بانكوك 
تايلند بازگش��ت، بچه هاي پرورشگاه 

المپيك  اولي��ن م��دال ط��الي 
وزنه برداري ايران

اولين مدال طالي وزنه برداري ايران 
توس��ط او به ارمغان آورده ش��د. 41 
س��ال قبل در المپيك 1968 ميالدي 
مكزيكوس��يتي او از جمله ورزشكاران 
انگشت ش��ماري بود كه فدراس��يون 
بين الملل��ي وزنه ب��رداري ب��ا چ��اپ 
عكس هاي مختلف او، ش��گفت زدگي 
خ��ود را اعالم كرده ب��ود و درباره ي 

مهارت فني او بحث نموده بود.
بع��د از اين پي��روزي حيرت انگيز، 
مع��روف  مرب��ي  هوفم��ن«  »ب��اب 

وزنه برداري آمريكا اعالم كرد: 
»نصي��ري بزرگ تري��ن وزنه بردار 
جهان اس��ت! زيرا او تنها كسي است 
كه بيش از دو برابر وزن بدنش وزنه 

برمي دارد.«
بع��د از مدتي ب��ه خاط��ر اراده ي 
مثال زدني اش، بهترين ورزشكار آسيا 

معرفي شد.
نصي��ري دو ماه قب��ل از اين كه در 
مسابقات جهاني هاوانا )كوبا( شركت 
كند، ناگهان تصميم گرفت 6 كيلو از 
وزن بدنش بكاهد و ش��انس خود را 
در يك وزن سبك تر جست وجو كند. 
او با تصميم راس��خ اين كار غيرممكن 
را انجام داد و خود را به صف مردان 

قوي دست 52 كيلوگرم رساند.
پاداش اين اراده ي فوالدي، شكستن 
4 ركورد جهاني در كم تر از 10 دقيقه 
بود. نصي��ري در حركت دو ضرب با 
بلندك��ردن 140 كيلوگرم، ركورد دو 
ض��رب جهان را شكس��ت. اين كار او 
بسيار عجيب و باور نكردني بود! چون 
قهرمانان بزرگ وزنه برداري به سختي 

نيم كيلو وزنه ي بيشتري مي زدند!

هركول كوچك
محم��د نصي��ري در ط��ول تاريخ 
ورزش��ي خود لقب هاي جالبی به خود 

براي او جش��ن گرفتند و او با اشتياق 
به آن ج��ا رف��ت.  درب��اره بچه هاي 

پرورشگاه گفته بود: 
»هرگز آن ه��ا را فراموش نخواهم 
كرد. هر چند دوستان من در گذشته 
پرورش��گاه را ترك گفته اند. اّما جاي 
آن ه��ا را ديگران پ��ر كرده اند و من 

آن ها را دوستان خود مي دانم.«
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اختصاص داد. لقب هايی مانند:
هرك��ول كوچك ب��ه خاطر هيكل 

كوچك و قدرت زياد.
محم��د فنر ب��ه خاط��ر انعطاف و 

قدرت باالي بدني.
در ماه ه��اي اول پي��روزي انقالب 
اس��المي، محمد نصي��ري و جمعي از 
قهرمانان ورزش��ي براي مالقات امام 
خمين��ي به قم رفتند. ام��ام كه آوازه 
قدرت و ش��هرت او را شنيده بود، با 
ديدن ق��ّد كوتاه نصيري با مهرباني و 

لبخندزنان به او گفته بود: 
»هركول كه مي گويند تويي؟!«

نصي��ري نيز ب��ا تواض��ع و لبخند، 
حرف امام را تأييد كرده بود.

افتخارات محمد نصيري
مدال برنز مسابقات آسيايي 1965 

تهران
مدال برنز مسابقات جهاني 1966 

برلين )آلمان(
م��دال ط��الي بازي هاي آس��يايي 

1966 تايلند
جهاني  مس��ابقات  ط��الي  م��دال 

1967 مكزيك
م��دال ط��الي بازي ه��اي المپيك 

1968 مكزيكوسيتي )مكزيك(
مدال طالي مسابقات جهاني 1969 

ورشو )لهستان(
مدال طالي مسابقات جهاني 1970 

كلمبوس )آمريكا(
م��دال ط��الي بازي هاي آس��يايي 

1970 تايلند

م��دال برنز مس��ابقات جهاني ليما 
)پرو(

جهاني  مس��ابقات  ط��الي  م��دال 
1972 اولم

مدال نقره بازي هاي المپيك 1972 
مونيخ )آلمان(

مدال طالي مسابقات جهاني 1973 
هاوانا )كوبا(

مدال طالي مسابقات جهاني 1974 
مانيل )فيليپين(

دو مدال طال و يك نقره ي بازي هاي 
آسيايي 1974 تهران

مدال برنز بازي هاي المپيك 1976 
مونترال )كانادا(

م��دال طالي مس��ابقات آس��يايي 
1977 بغداد )عراق(

اراده ی بزرگ
نصيری در مصاحبه با يك خبرنگار 
ورزش��ي گفته بود: »من مردم دنيا را 
دچار حيرت و ش��گفتي خواهم كرد. 
چ��ون ركوردهاي��ي از خ��ود بر جاي 
خواهم گذاش��ت كه تا س��ال ها، هيچ 
قهرماني شكننده ي آن نباشد. من اين 

قول را مي دهم!«
نصي��ري مي گف��ت: ه��رگاه براي 
مس��ابقه ب��ه س��فر مي روم همس��رم 

مي گويد: 
� يادت نره، طال باشه!

نوجوانان پرافتخار ايران، باالتر از 
همه ی دنيا

تيم وزنه ب��رداری نوجوانان ايران در 
نخستين دوره ي وزنه برداری نوجوانان 
جهان كه با حضور 49 كشور برگزار شد، 
به مقام قهرمانی رسيد. تيم پسران ايران 
در مسابقات جهانی تايلند با مجموع سه 
ط��ال، هفت نقره و چه��ار برنز باالتر از 
روس��يه و چين به مقام قهرمانی دست 
يافت. مقام قهرمانی نوجوانان ايران در 
اين بازی ها س��بب ش��د كه دو نفر از 
ورزشكاران ايرانی )به انتخاب فدراسيون 
ايران در هر وزن دلخواه( اجازه شركت 
در بازی های المپيك نوجوانان كه سال 
آينده در س��نگاپور برگزار می گردد را 

به دست آورند.

مدال آوران 
مسابقات جهانی تايلند
امين زارعی/77 كيلوگرم

)يك برنز(
سعيد محمدپور/85 كيلوگرم

)يك نقره و دو برنز(
سعيد سيار/94 كيلوگرم )سه نقره(

غالمرضا اصغری/94+ كيلوگرم
)سه نقره(

بهادر مواليی/94+ كيلوگرم
)سه طال(
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سّجاد  محّقق

در اي��ن ش��ماره مي خواهي��م يكي از 
آيه ه��اي قرآن مربوط ب��ه امانت داري 
و عدال��ت در داوري را بررس��ي كنيم. 
خداون��د در ق��رآن كري��م مي فرمايد: 
َماناِت اِلي اَهلها  »ان اهللَ يَأاُْمُرُكم اَناْ تَُؤدُّواالاْ
ِل  اَْعداْ ُكُموا بِال تُماْ بَياْنَ النّاِس اَناْ تَحاْ وَ اِذا َحَكماْ
اِنَّ اهللَ نِِعّما يَِعُظُكماْ بِه اِنَّ اهللَ كاَن َسميعاً 
بَصيراً 1 خداوند به شما فرمان مي دهد 
كه امانت ها را به صاحبان آن برسانيد و 
هنگامي كه ميان مردم داوري مي كنيد، 
از روي عدال��ت داوري كني��د. خداوند 
پند و اندرزهاي خوبي به شما مي دهد و 

خداوند شنوا و بيناست«.

پارتي بازي ممنوع! 
آن روزها شهر مّكه حال و هواي ديگري 
داشت. مشركان مّكه شنيده بودند كه 
پيامبر و يارانش به سمت شهرشان در 
حركت اند. احتمال مي رفت جنگي عظيم 
بين س��پاه كفر و اسالم دربگيرد. سران 
قريش با اين ك��ه از نيروها و تجهيزات 
خود مطمئن بودند، در دلشان احساس 
ترس مي كردند. اين ترس چند روز بعد 
نمايان تر ش��د. عّده اي از جارچي ها خبر 
دادند، پيامبر همراه سپاهي بسيار عظيم و 
نيرومند از انصار و مهاجرين به نزديكي 
مكه رس��يده است. مشركان كه اميدي 
براي خود نمي ديدند، تصميم گرفتند در 
خانه ها پناه بگيرند. سربازان سپاه اسالم 
كه براي جهاد و ش��هادت آماده بودند، 
با گام هايي اس��توار به دروازه ي ش��هر 
رس��يدند. خبري از مشركان نبود. آرام 
وارد شهر شدند و بدون هيچ برخوردي 
به راه خود ادامه دادند. شگفتا مشركان 

سرسخت قريش كه سال ها عرصه را بر 
آن ها تنگ كرده بودند، حاال از ترس��ي 
كه خدا بر دل هايش��ان انداخته بود، به 
خانه هايشان پناه بردند. به دستور پيامبر 
همه به س��مت مس��جدالحرام حركت 
كردند. فرياد شوق مسلمانان از هر طرف 
بلند بود. پيامبر تصميم گرفته بود كعبه ي 
مق��دس را از وجود بت ها پاك كند. در 
آن زمان »عثمان بن طلحه« كليددار كعبه 
بود. پيامبر دستور داد او را حاضر كردند. 
عثمان با پايي لرزان و وجودي سرشار از 
ترس به پيامبر نزديك شد. پيامبر كليد 
كعبه را از او گرفت. در خانه ي خدا را باز 
كرد و به همراه حضرت علي عليه الّسالم 
بت هاي قريش را يكي يكي سرنگون كرد 
و از آن جا بيرون انداخت. طنين اهلل اكبر 
مسلمانان رعش��ه بر اندام كفّار انداخته 
بود. بالل به مناسبت اين فتح بزرگ بر 
بام كعبه رفت و براي نخستين بار صداي 

اذان در شهر مّكه طنين انداز شد. 
آري، مهاجراني ك��ه روزي به ناچار 
شهر و ديار خويش را ترك كرده بودند، 
حاال با عّزت و قدرت و با پشتيباني پيامبر 
خدا به شهر خود بازگشته بودند و طعم 
پيروزي را مي چشيدند و از ديدار دوستان 
و آشنايان اشك شوق مي ريختند. پيامبر 
از كعبه بيرون آمد و خود را براي نماز 
آماده كرد. عبّاس، عموي پيامبر نزد او 
رفت تا كلي��د كعبه را بگيرد و منصب 
كليدداري كعب��ه را كه در ميان اعراب 
افتخار بزرگي محس��وب مي شد، از آن 
خود كند. پيامبر برافروخته ش��د و در 
حالي كه كليد كعبه را به عثمان بن طلحه، 
كليددار قبلي كعبه پس مي داد، فرمود: 

ان اهلل يأمركم ان تؤدواالمانات...!

برداشت!
بايد دانست كه دو نكته ي بيان شده 
در اين آيه يعني امانت داري و اجراي 
عدالت زيربناي يك جامعه ي س��الم 
انس��اني اس��ت. هيچ جامعه اي بدون 
اجراي اين دو اصل به سامان  نمي رسد. 
عالوه بر قرآن، پيشوايان ما نيز هميشه 
بر اجراي اين دو اصل تأكيد كرده اند. 
امام صادق عليه الّسالم فرموده اند: اگر 
علي عليه الّسالم آن همه مقام در نزد 
پيامب��ر صلي اهلل عليه وآله پيدا كرد به 
خاطر راست گويي و امانت داري بوده 
اس��ت. ايش��ان در جايي ديگر به يكي 
از دوس��تان خود فرم��ود: »اگر قاتل 
عل��ي عليه الّس��الم امانت��ي پيش من 
مي گذاش��ت، قطعاً حّق امان��ت را ادا 

مي كردم.«

سؤال؟!
آيا فكر كرده ايد چرا در اين آيه اداي 
امانت مق��ّدم بر اج��راي عدالت آمده 

است؟
اگر كمي فكر كنيد متوّجه مي شويد 
تا زماني كه همه در امانت داري امين 
باشند، مس��ئله ي اجراي عدالت پيش 
نمي آيد. عدالت زماني الزم مي ش��ود 
ك��ه احتمال خيان��ت در امانت وجود 
داشته باشد. پس اگر كسي در امانت 
خيان��ت نكن��د، نيازي هم ب��ه اجراي 

عدالت نخواهد بود.

1. تفسير نمونه: آيه  58 سوره  نساء

كليد قديمي خانه ي كعبه
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شگفتی های 
آفرينش به

بيان امام ششم)ع(
نوشته ي: سيد مسعود راد

انتشارات: مدرسه
چاپ اوّل: 1387، تهران

قيمت: 27000 ريال

��ل درس توحيد و  ام��ام ص��ادق)ع( به ش��اگرد خ��ود، ُمفضَّ
خداشناس��ی را در قالب مثال ها و توضيحاتی از آفرينش و ياد 

عظمت خداوند، آموخته است.
می گويد: »در آفرينش انگش��تان انس��ان انديشه كن و ببين 
كه خداوند آن ها را محكم آفريده اس��ت تا انس��ان به وسيله ی 
آن ها اشيا را بگيرد و صنعت گری كند. اّما به علف خواران ُسم 
داده و به پرندگان منقار و چنگال تا به راحتی شكار كنند يا راه 

بروند.«
حال فكر كن اگر گوسفندی دارای دندان های تيز بود يا شير 

پاهايی مثل پای گوسفند داشت، چه اتفاقی می افتاد؟
در آفرين��ش مرغ دريايی انديش��ه كن. پاه��ای بلند مرغ 
دريايی چ��ه فايده ای برای آن دارد؟ چه كس��ی جز خدا به 
م��رغ ماهی خوار منقار تيز داده تا به راحتی ش��كار كند و غذا 

به دست آورد؟
به هوشمندی يا حيله گری حيوانات بنگر...

خرس قطبی برای ش��كار خوك آبی حيله ای جالب دارد. 
او خود را مانند يك توده ی يخ روی آب قرار می دهد. برای 
اين كه بينی س��ياهش معلوم نشود با دست خود جلوی آن 
را می پوش��اند و دزدكی خود را به خوك آبی می رس��اند و 
ناگهان از آب بيرون می پرد و با يك ضربه ی دس��ت او را 

از پا درمی آورد.

راهنماي ورود به 
دوره ي راهنمايي تحصيلي

نوش��ته ي: ابراهيم اصالني، دكتر مرتضي مجدفر، دكتر ليال 
سليقه دار

انتشارات: نشر امروز
چاپ اوّل: 1388، تهران

قيمت: 20000 ريال

بسياري از شما دوستان نوجوان، تا چند ماه پيش در كالس 
پنجم ابتدايي درس مي خوانديد. بس��ياري از دانش آموزان در 
س��ال اّول راهنمايي تحصيلي، به ويژه در دو سه ماه اّول، دچار 
افت تحصيلي مي ش��وند. عالوه بر اي��ن طبق آمارهاي موجود، 
بيش��ترين تعداد مردودي ه��ا در اّول راهنمايي رخ مي دهد. به 
اعتقاد كارشناس��ان افت درس��ي در آغاز دوره ي راهنمايي به 

چند دليل اتّفاق مي افتد:
 ش��ما تا كالس پنجم، با يك آموزگار طرف بوديد، اّما در 

دوره ي راهنمايي با چند دبير روبه رو خواهيد بود.
 در دوره ي راهنماي��ي تحصيل��ي، تع��داد كتاب ها و حجم 
درس ها نسبت به دوره ي ابتدايي افزايش مي يابد. هم چنين در 
اين دوره انتظارات مدرس��ه و دبيران از دانش آموزان، بيش��تر 

مي شود. 
 دوس��تي ها و ش��رايط آن در دوره ي راهنماي��ي هم مهم و 

متفاوت با ابتدايي است.
 ش��ما سال گذشته پنجم و ارشد مدرسه بوديد، ولي امسال 

در مدرسه اي درس مي خوانيد كه دّوم ها و سّوم ها، ارشدترند.
و خيلي دليل هاي ديگر.

اين داليل باعث شده است؛ ابراهيم اصالني، مرتضي مجدفر و 
ليال سليقه دار به فكر بيفتند و كتابي براي شما تأليف كنند كه اسم 
آن را گذاشته اند: »راهنماي ورود به دوره ي راهنمايي تحصيلي«. 
اين كتاب كه به صورت نكته به نكته و در فصل هاي گوناگوني تنظيم 
شده، ده ها نكته ي مفيد و خواندني دارد كه هر كدام مي توانند ياريگر 
شما در عبور موفّقيّت آميز از دوره ي راهنمايي باشند. در اين كتاب، 
عالوه بر نكته هاي خواندني، دو داس��تان نيز گنجانده ش��ده است. 
براي زيباتر شدن، تصاوير كارتوني جالبي نيز در آن قرار داده شده 

اس��ت. هم چنين در پايان همه ي فصل ها، بخش هاي جذابي؛ 
مانند چراغ هدايت )آيات و احاديثي براي انديشه(، پنجره اي 
به زندگي )گفته ها و نكته هايي از بزرگان و انديش��مندان در 
مورد اهميت زندگي( و ش��وخي هاي جدي )مطالبي جّدي با 

درون مايه ي طنز( در نظر گرفته شده است.
اين كتاب، ب��راي همه ي دانش آم��وزان راهنمايي مفيد 
است. هم چنين پدران و مادران، مديران، دبيران و كاركنان 

مدرسه ها نيز مي توانند از محتواي آن بهره بگيرند.
منيره حبيب پور



و حالت چهره به ديگران بفهماند. با مهربانی، ما را به خانه دعوت 
كرد تا در حضور صميمی پدر و مادرش، كمی درد دل كنيم.

به مناسبت هشتم مهر ماه، روز جهانی ناشنوايان

در نمايش��گاه بين المللی كتاب با هم آشنا شديم. با دوستش 
آمده بودند كتاب بخرند. می گفت عالقه ی زيادی به »پانتوميم« 

دارد. پرسيدم: پانتوميم را از چه كسی ياد گرفته ای؟
جواب داد: »از زندگی!«

گفت كه پدر و مادرش، هر دو ناش��نوا هستند. آن قدر با زبان 
اشاره حرف زده كه حاال می تواند هر چيزی را با حركت دست 

گفت و گو با محّمد عباسی، نوجوانی كه پدر و مادرش هيچ وقت صدايش را نشنيده اند

طاهره ابراهيمی
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 چه موقع فهميدی پدر و مادرت با بقيّه فرق دارند؟
 درس��ت يادم نيست. قبل از آن كه مدرسه بروم، متوّجه 

شده بودم.
 برای ارتباط با آن ها، مشكلی نداری؟

 نه، راحت هرچه الزم باشد به آن ها می گويم.
 برای مثال، می توانی يك قّصه ی طوالنی برايشان تعريف 

كنی؟
 اگر دست هايم خسته نشوند، تعريف می كنم! ما بيش تر با 

چشم ها و دست هايمان حرف می زنيم.
 ش��رايط پدر و مادرت چه تأثيری در زندگی تو داشته 

است؟
 همه ی تلفن ها را من جواب می دهم. هر وقت خريد يا جايی 
می روي��م، اين منم كه بايد به جای آن ها حرف بزنم. درواقع 
مترجم آن ها هستم. حتی وقتی پدرم بخواهد با كسی معامله 

كند، من به جای او چانه می زنم!
 چه جور معامله ای؟

 پدرم در كار خريد و فروش ماش��ين است و هميشه من 
بايد با مشتری ها حرف بزنم. وقتی مثل آدم بزرگ ها با آن ها 

بحث می كنم، خيلی تعّجب می كنند.
 تا حاال چند تا ماشين فروخته ای؟

 درست يادم نمی آيد. حداقل چهل يا شايد هم پنجاه تا.
 وقتی نوزاد بودی و نصف ش��ب گريه می كردی، پدر و 

مادرت چطور متوّجه گريه ات می شدند؟
 محّم��د، با زبان اش��اره، حرف مرا ب��رای پدرش ترجمه 
می كند و بعد از دقّت زياد در حركات دس��ت ها و لب های 

پدر، می گويد:
از طرف اداره ی بهزيستی، يك دستگاه داده بودند. يك قسمت 
آن را كه شبيه ميكروفن بود، نزديك بالِش من قرار می دادند 
و ط��رف ديگر آن ك��ه »لرزاننده« بود، زير بال��ش پدرم قرار 
می گرفت. اين طوری هروق��ت صدای گريه ی من درمی آمد، 

دستگاه، زير سر پدرم می لرزيد و بيدارش می كرد.
 دوست داری چه كاره شوی؟

 بازيگر سينما يا پليس. هر دو را دوست دارم.
 چرا؟

 همه ی اطرافيان و دوس��تانی كه اجرای پانتوميم مرا در 
مدرس��ه يا خانه ديده اند، می گويند من اس��تعداد خوبی 
در اين كار دارم. ش��غل پليس را هم برای اين دوست 
دارم كه احساس می كنم خيلی زودتر از بقيّه می توانم 

خالف كارها را بشناسم. 
 با درس و مدرسه چطوری؟

 بد نيست، پارسال معدلم 18/75 شد.
 پدر و مادرت، غير از ناشنوايی چه فرقی 

با ديگران دارند.
 احساس می كنم وقتی خدا دری را می بندد، درهای ديگری 
را باز می كند. پدر و مادرم خيلی باهوش اند. همه چيز را زود 

متوّجه می شوند. 
 حرف آخر؟

 اگر كارگردان خوب سراغ داشتيد، يادی هم از ما بكنيد. 
بگوييد فيلم های مستندی درباره ی خانواده هايی مثل ما تهيّه 

كنند تا شايد مردم بيشتر قدر گوش های خود را بدانند.

پنجاه و يكمين شماره  از فصلنامه ي رياضي برهان راهنمايي 
تحصيلي براي نوجوانان عالقه مند به رياضيات، منتشر شد.

برخي از مطالب خواندني اين شماره عبارتند از:
 سرگرمي براي انديشه ورزي )بازي با منطق(

 فيثاغورس و هوش آزمايي 
 رابطه ي بين نمودار درختي و نمودار مقس��وم عليه هاي يك 

عدد 
 داستان شيرين صفر

 يك بازي دو نفره
 الگوريتم غربال اراتوستن

 اساس روش نردباني
 سؤالت مسابقات رياضي استراليا

 روش دو ستوني )روش معروف در اثبات مسائل هندسي(
 كالس درس آقاي برهاني

 داستان هاي كوتاه
 مسائلي براي حل )سال اول و دوم و سوم راهنمايي(

 اصول موفقيت در رياضي
 اعداد اعشاري
 تفريح انديشه
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بزرگ ترين ستاره

آيا می توانيد در اين فضا، س��تاره ی پنج گوش��ه ی ديگری 
)درست شبيه ستاره های تصوير( بكشيد كه از همه ی آن ها 

بزرگ تر باشد؛ اما با هيچ كدام از آن ها برخورد نكند.

بازی و رياضی
شما می توانيد به راحتی پالك خانه ی دوستتان و سن او را 
پيدا كنيد؛ بدون آن كه مستقيم از او بپرسيد. برای اين كار از 

او بخواهيد:
1. پالك خانه اش را دو برابر و با پنج جمع كند.

2. حاصل را در 50 ضرب كند.
3. سنش را به حاصل ضرب بيافزايد.

4. 365 را كه تعداد روزهای سال است، به حاصل اضافه كند.
5. از نتيجه عدد 615 را كم كند و عدد به دس��ت آمده را 

به شما بگويد.
ارقام سمت راست س��ن او و بقيّه ی ارقام شماره ی پالك 

خانه اش هستند.
مثال:

فرض كنيد دوست شما پانزده سال دارد و پالك خانه اش 81 
است.

1( 81×2=162+5=167
2( 167×50=8350
3( 8350+15=8365
4( 8365+365=8730
5( 8730-615=8115
می توانيد به جای س��ن، ش��ماره ی كوچه ی دوس��تتان را 

بپرسيد.

با استفاده از عالئم )+ × - ÷( تساوی زير را برقرار كنيد:
1 2 3 4 5 6 7 8=9

نكته
اگر بخواهيم يك عدد س��ه رقمی را در عدد 1001 ضرب 
كني��م، اصالً احتياج به عمل ض��رب نداريم. چون تنها كافی 

است كه عدد سه رقمی را دو بار تكرار كنيم.
مثال:

712712=1001×712 يا 643643=1001×643
خودتان هم امتحان كنيد!

قيچی عجيب و غريب
در تصوير اين قيچی چه ايرادي می بينيد؟

چيستان
آن چيست كه اگر بشكنی، جايزه می گيری؟

آن چيست كه با دست راست می توان آن را گرفت؛ اما با 
دست چپ هرگز نمی توان؟

فاطمه مديرفالح
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طراح: محمد عزيزی پور

حروف مربع هاي شماره دار را به ترتيب 
بنويسيد تا رمز جدول به دست آيد.

* در طراحی اين جدول از كتاب های درسی تاريخ و جغرافی سال اول راهنمايی استفاده شده است.
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نعمت اله ماليري ورزنه

ايران ما

اگر زاينده رود را دنبال كنيد، در 110 كيلومتري جنوب شرق 
اصفهان، كمي قبل از با تالق »گاوخوني« به ورزنه مي رسيد. 

اين ش��هر با ح��دود دوازده هزار نفر جمعيّت مركز بخش 
بُن رود اصفهان اس��ت و هفده روستاي كوچك و بزرگ دارد 
كه هر كدام به نوبه ي خود ديدني هاي تاريخي و طبيعي زيادي 
دارن��د؛ براي مثال در روس��تاي قورتان، قلعه اي به همين نام 
وجود دارد كه 1100 سال قبل ساخته شده و از لحاظ بزرگي 
و قدمت، بعد از ارگ بم دوّمين بناي خش��تي جهان اس��ت و 
هنوز چندين خانواده در اين قلعه زندگي مي كنند! اين قلعه در 

فهرست آثار ملّي به ثبت رسيده است.

ورزنه به چه معني است؟
در كتب مش��هور و لغت نامه ها درباره ي اين شهر مطالب 

جالبي آمده است:
1. »ورزنه« از كلمه ي سيس��تاني »ورغنه« گرفته شده و به 

معني منطقه اي پهن و گسترده است.
2. افراد محلّي اعتقاد دارند كه ورزنه به معني كشت دانه و 
كشاورزي است و كلمات بسياري وجود دارد كه با »ورزيدن« 

هم خانواده اند؛  مانند:
ورز = كشت كار و زرع

ورزنده = برزگر
ورزاو = گاوي كه با آن زمين را شيار كنند

3. در ادبيّات باستاني ايران آمده است:
زرتشت ياران خود را به سه گروه تقسيم كرده بود.

الف. خيتو يا »خودماني« كه به او بسيار نزديك بودند.
ب. »وَراْزَنِ��ه« يا »ورزندگان« كه كش��اورزان و دامپروران 

بودند.
ج. »ائيريم��ن« ي��ا »آريامنش« كه از دوس��تان و ياوران او 

بودند.
بنابراين، مي توان احتمال داد ورزنه نامي است كه در زمان 

زرتشتيان براي اين منطقه انتخاب شده است.
4. بعضي هم معتقدن��د ورزنه قبالً »ورِ زن��ده  رود« يعني 
»كنار زاينده رود« ناميده مي شده و كم كم تبديل به ورزنه شده 

است.

يك ميراث قديمي
خيلي ها ورزنه را  شهر ماليك لقب داده اند و آن را سفيدترين 
ش��هر ايران مي دانند؛ زيرا در اين شهر بيشتر خانم ها با چادر 
سفيد رفت وآمد مي كنند و پوشيدن چادر سفيد از سنّت هاي 
بسيار قديمي است. مردم ورزنه براي زنده نگه داشتن اين رسم 
پسنديده هر س��ال در روز تولّد حضرت فاطمه  سالم اهلل عليه 
)روز زن( جش��ن بزرگي با عنوان »همايش چادر سفيد« برپا 

مي كنند.

چرا چادر سفيد؟
1. به خاطر هواي گرم منطقه كه در تابس��تان تا 47 درجه 
سانتي گراد مي رسد و به دليل اين كه رنگ سفيد گرماي كمتري 
جذب مي كند. پوشيدن چادر سفيد از رسوماتي است كه قبل 
از اسالم در اين ناحيه رواج داشته است و با توّجه به اين كه در 
دين اسالم نيز پوشيدن لباس هاي روشن پسنديده )مستحب( 

است، اين رسم ديرينه تا امروز باقي مانده است.
2. دس��ته ي ديگ��ر بر اين باورند كه چ��ون در ورزنه پنبه 
زياد كشت مي ش��ده و مردم به پارچه هاي شهري دسترسي 
نداشته اند، پارچه هاي س��فيدي از نخ پنبه اي مي بافتند و اين 
چادرها از آن زمان به عنوان پوش��ش خانم ها رس��ميّت يافته 

است.
براي كسب اّطالعات بيشتر به سايت www.varzaneh.miras.ir  سر بزنيد.

  خانم هاي ورزنه با چادر سفيد در كنار پل تاريخي ورزنه مربوط به دوره ي صفويّه


