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دوس��تان نوجوان من ،خوش به حال ش��ما،
امسال سال تحصیلی را در حالی آغاز میکنید
که همه چیز در مدرس��ه نونوار شده است تا
ش��ما بهتر و راحتتر بتوانید درس بخوانید.
نظام آموزشی جدیدش��ده است ،کتابهای
جدید در راهند و بوی نو میدهند .مدرس��ه
جدید و دوستان جدید ،معلمان جدید خوشا
به حال شما که امسال بهار دانش از هر طرف
گلباران شده است.
دوس��تان امیدوارم تابس��تان به شما حسابی
خوش گذشته باش��د و انرژی کافی و الزم را
برای شروع یکسال تحصیلی موفق و پر نشاط
و با طراوت کسب کرده باشید.
به یاد داشته باشید خاطرات مدرسه همیشه
ب��رای همه آدمها در هر س��نی جذاب و به
یادماندنی اس��ت .همیش��ه در میهمانیها و
مجالس وقتی صحب��ت از خاطرات به میان
میآید هر فردی س��عی میکند از خاطرات
دوران مدرسهاش چیزی بگوید ،پس معلوم
میش��ود خاطرات مدرسه همیشه جذابیت
خ��ود را دارد .بیاییم ق��در روزهای خوب و
تکرار نش��دنی مدرس��ه را بدانیم و خاطرات
خوب و خوش��ی را با همکالس��یهایمان رقم
بزنیم.
دوستان نوجوان من سعی کنید از همین هفته
اول با برنامهریزی دقیق درسی ،خود را برای
یک سال موفق آماده کنید .داشتن برنامهریزی
موفقیت صد در صد شما را تضمین میکند.
بهتر است برنامه روزانهات را با شروع سال
تحصیلی نسبت به روزهای تابستان تغییر
بده��ی و تمرک��زت را روی درس خوان��دن
بگذاری .میباید ساعت خواب و بیداریت را
با توجه به حجم تکالیف مدرسهات مشخص
کنی ،ش��بها به موقع بخواب��ی تا صبح زود
سرحال از خواب بیدار بشوی و با میل کردن
صبحانه مقوی خود را برای یک روز درس��ی
کام ً
ال آماده کنی.
مدرس��ه خانه دوم بچههاست .ما در مدرسه
فق��ط درس نمیخوانیم بلک��ه در آن زندگی
میکنیم ،مدرسه خانه دوستی بچههاست ،این
خانه دوست داشتنی را دوست داشتهباشیم ،با
اعضای خانواده مدرسهات مهربان و صمیمی
باش درست مثل خانه اولت.
در پاي��ان بر خ��ود واجب میبين��م كه از
دوس��ت مهربانم آقای حبيب يوسفزاده به
خاطر سالها زحمات دلس��وزانه ،برای مجلة
نوجوان صميمانه تش��كر و قدردانی كنم البته
ايشان در شورای برنامهريزی مجله همچنان
با رشدنوجوان همكاری خواهند داشت.

رازهای
مهرﺑانی
عليرضامتولي
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ماه اول س��ال تحصیل��ی را با مهر
آغ��از کردی .ب��ه زودي یک ماه ميگ��ذرد دلم میخواهد
بگوی��م بقیه ماهها را هم با مهر ادامه بده .دوس��ت ندارم با
کلمهه��ا بازی کنم ،اما میدانی که مهر نام دیگر خورش��ید
است و میدانی که مهر بخشی از کلمة مقدس مهربانی است
و میدانی که مهر؛ یعنی محبت.
گفتم با مهر ادامه بده؛ چون در سال تحصیلی جدید هم دوستان
تازهای پیدا میکنی.
حت��ی ممکن اس��ت تا ب��ه حال با یک��ی از این اف��راد تازه یا
همکالس��یهای جدید ،دوست ش��ده باشی .این خیلی خوب
اس��ت .مدرس��ه بهترین فرصت برای تمرین اجتماعیشدن
است.
مدرس��ه بهترین مکان برای تمرین مهر و محبت است .پس
قدر این فرصت را بدان.
بهترین دوستیها در مدرسه شکل میگیرند .بهترین یادگاری
از دوران مدرسه دوستیهایی است که از آن باقی میماند.
حتم ًا شنیدهای که میگویند پیدا کردن دوست ساده است،
اما نگهداشتن آن سخت است.

ای��ن بار میخواهم دربارة دوس��تی
و مه��رورزی حرف بزنم .دلم میخواهد برایت آرزو کنم که
همه ماههای عمرت ماه مهر باش��د ،ماه دوس��تی باش��د .ماه
دوستداشتن و دوست داشتهشدن باشد.
دوست عزیز من ،کمی به گذش��تهات نگاه کن .به دوستانی
که داشتهای و داری فکر کن .به گمانم بیراه نباشد که بگویم
تعدادی از دوستان گذشتهات را از دست دادهای و اینک فقط
با تعداد کمتری دوست هستی.
از این به بعد هم همینطور خواهد بود .با افراد زیادی دوست
میشوی و پس از مدتی یکی یکی آنها را از صحنه زندگیات
حذف میکنی یا اینکه خودشان حذف میشوند.
این یک ماجرای معمولی اس��ت .البت��ه زیاد هم نگرانکننده
نیس��ت .چون تا دنیا دنیاس��ت ،آدمهایی به زندگیات وارد
میشوند و میروند .نکتة مهم اینجاست که نباید این از دست
دادنها به خاطر بد رفتاریها باشد.
باید همیشه مهربان باشی و اگر کسی با تو نامهربانی میکند،

میرسند که مهربانی
دیگران را نمیبینند و آن را به چیزهای دیگری
تعبیرمیکنند.
مهربانی یک گل پر راز و رمز است .باید در همة عمر آبیاری
و تغذیه شود .اگر به این گل نازک نارنجی نرسی زود ،خیلی
زود پژمرده میش��ود و جای آن را علفهای هرز نامهربانی
میگیرد .به همین دلیل اس��ت که آرزو میکنم همة ماههای
عمرت ماه مهر باشد.
در ش��مارههای بعدی در این باره بیش��تر برایت مینویسم.
برایت خواهم گفت که تو عالوه بر اینکه وظیفه داری مهربان
باشی ،باید تالش کنی دیگران را هم مهربان کنی.
و برایت از راههای مهربان شدن و مهربانماندن خواهم نوشت.
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ب��ه او بیش��تر مهر
بورزی .میدانم که خواهی گفت سخت است.
بله سخت است .دشوارتر از این چه چیزی میتواند باشد که
کس��ی تو را بیازارد و تو همچنان دوستش داشته باشی .واقع ًا
سخت است ،اما میدانی که کربن سیاه در اثر سختی کشیدن
و تحت فشار بودن به الماس تبدیل میشود.
تو باید مثل خورشید باشی .به همه بتابی .به همه مهربانی کنی.
خورشید در تابیدن بین آدمهای خوب و بد فرقی نمیگذارد.
راز مهم زندگی خوب و سالم مهربانی بینهایت است.
و البته مهربانی ،رفتاری اس��ت که باید برای رس��یدن به آن
مهارتهای الزم را به دست بیاوری.
همة آدمها با دلی پر از مهر و مهربانی به دنیا میآیند و هنگام
تول��د اولین چیزی که میبینند مهربانی اس��ت ،اما به تدریج
نامهربان میشوند و نامهربانی میبینند .البته عدهای به جایی

حسين امينیپويا
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هم��ه در عمق فطرت خویش ميخواهند خوب باش��ند ما نیز
اینگونهایم؛ میل داریم مردان و زنان خوب فردا باشیم ،اما چگونه؟
خوب اس��ت بدانیم نیکي به کردار اس��ت و کردار بسته به
شناخت ،پس قبل از هر چیز باید قواعد رفتار خوب را بیاموزیم.
در تربیت اسالمي همة اصول صحیح زندگي بیان شده است.
همانطور که ميدانید زندگي ابعاد گوناگوني دارد .اگر بخواهیم
یک ش��بانه روز زندگي خود را فهرست کنیم سیاههاي شبیه
این خواهیم داشت:
از خواب برخاستن ،نمازخواندن ،صبحانه خوردن ،سوار ماشین
شدن ،مدرسهرفتن ،مطالعهکردن ،دیدار اطرافیان ،هدیهگرفتن،
هدیهدادن ،گفتوشنود ،خوردن و خوابیدن و . ...
خوب مگر زندگي چیزي غیر از اینهاست؟
قرار اس��ت طي بحثهای��ي آداب همینه��ا را بگوییم پس
ميتوانیم عنوان بحث را «آداب زندگي» بنامیم.
آنچه از ش��ما انتظار داریم پيگیري بحثها و مطالعة دقیق
آنهاست ،اما فقط ش��نیدن ،خواندن و حتي به خاطر سپردن
این اصول دردي را دوا نميکند بلکه باید آنها را به کار بست.
اگر تشنه باشید و بگویید آب آب! و حتي اگر فریاد بزنید آیا
تشنگيتان برطرف خواهد شد؟
اگر از نسخة پزشک یک لحظه هم چشم برندارید و حتي متن
آن را ازبر کنید آیا سودي خواهد داشت؟
خیر ،به نسخه باید عمل کرد و امید به خداوند داشت.

آداب گفت وشنود

زبان ،نعمت بزرگ خداوند و ابزار بیان اندیشههاست .سخن
هر فرد نشان دهندة میزان درک ،اندیشه و اطالعات اوست.
امام علي(ع) فرموده اس��ت « :از آنچه ب��ر زبان مرد جاري
ميگردد بر ميزان خردمندياش استدالل ميشود[ ».غررالحکم]
به عالوه نوع حرفزدن ميتواند گویاي بسیاري از واقعیتهاي
پنهان شخصیت افراد باشد که فرمودهاند« :سخن بگوييد
تا شناخته شويد چرا كه انسان در زير زبانش پنهان
است[ ».نهج البالغه ،ح ]392
از طرف دیگر ،حرف زدن و شیوة آن ،مسئلهاي بسیار
جدي به نظر ميآید .از آنجا که سخن ما نوعي عمل
است و اعمال ما را مينویسند ،بهتر است دقت کنیم
که این عمل ما چگونه است و چگونه باید باشد؟
این نکته را پیشوایان دیني ما بارها توصیه کردهاند.
امامعل��ي(ع) ميفرماید« :كس��ي ك��ه ميداند
سخنانش جزو اعمال اوست كم سخن ميگويد
مگر در چيزي كه ب��هكارش آيد[».ش��رح ابنابي
الحدید ،ج  ،19حکم ]355

نیز فرموده است« :هر كه بداند با سخنانش

باز خواست ميشود پس بايد از سخن خود بكاهد[ ».غررالحكم،

ميتوان در بس��ياري جاها س��اكت ماند بدون اينكه به حس
راستگويي و ركگويي ما لطمه وارد آيد.

زياد را دليل ناداني شمردهاند.
امام علي(ع) فرموده است« :زماني كه عقل كامل شد سخن
كوتاه ميشود[ ».نهجالبالغه ،ح ]68ميدانيد كه دو دسته زياد حرف
ميزنند ،بچههاي كوچك كه بيشتر سخنانشان بيپايه است به
دليل اينكه هنوز به درجة عقل نرسيدهاند و ديوانهها كه اگر
مخاطبي نيابند حتي ساعتها با خود حرف ميزنند.
امامعلي(ع) در اين ب��اره توصيه كردهاند« :نه تنها از گفتن
آنچه بدان علم نداري خودداريكن بلكه بعضي از آنچه را
ميداني نيز بر زبان مياور».
پس توصية بعدي ما اين است سنجيده سخن بگوييم.
چه ،سخن كليد باطن انسان است و هرزهگويي از باطني تربيت
نشده حكايت ميكند.
ن مجيد مؤمنان را چنين توصيف ميكند« :آنها كساني
قرآ 
هستند كه از لغو گريزانند[».مومنون]3:
اين گريزان بودن به دو صورت است؛ مؤمنان نه تنها خود اهل
بيهودهگويينيستندبلكهازياوهگوياننيزدوريميجويند«:مؤمنان
هرگاه سخن ياوهاي بشنوند از آن دوري ميكنند[».قصص]55:
همين جا به جاست شنيدن اين هشدار از زبان امام علي(ع):
«در ش��گفتم از كس��ي كه حرفهايي ميزند كه نه براي
دنيايش س��ود دارد و نه در آخرت پاداشي برايش خواهد
بود[».غررالحكم]
در سخن گفتن از دروغ بپرهيزيم.
امام علي(ع) فرموده اس��ت« :بنده مزة ايمان را نميچش��د
ت��ا اينك��ه دروغ را ت��رك گويد چه ش��وخي باش��د و چه
جدي[».وسائل الشيعه ،ج  ،2ص ]234
و نيز فرموده است« :از نشانههاي ايمان آن است كه راست
گفتن را برگزيني آنجا كه به تو زيان ميرساند و آنجا كه
دروغ گفتن به تو سود ميرساند[ ».كلمات قصار نهج البالغه]450،
باز تأكيد ميكنيم اگر حرفي ميزنيم راست باشد البته نه به
اين معني كه هر آنچه را راست است بگوييم .خيلي از چيزها
را نبايد گفت ،ولي دروغ نبايد بگوييم حتي اگر دروغ به ظاهر
ما را برهاند .فراموش نكنيم بهترين سياست صداقت است ،به
قول سعدي

كمتر از خودمان حرف بزنيم ،از آن پرگوهاي خودخواهي
كه هميشه آمادهاند با گفتن ولي من رشتة كالم را به دست
بگيرندنباشيم.
از گرفتاريهاي ش��خصي خود ح��رف نزنيم .همه جا به
اصطالح مصيبتخواني صحيح نيست.
سخنمان مالل انگيز نباشد؛ براي مثال ممكن است ماجرايي
را كه با آب و تاب براي كسي تعريف ميكنيم وي قب ً
ال شنيده
باشد و ديگر برايش جالب نباشد.
از تملق و چاپلوسي بپرهيزيم ،بدانيم اينكار پست به هر دو
طرف زيان ميرساند .هم نشان آن است كه گوينده ضعيف و
بيمايه است و هم باعث غرور و فساد شنونده ميشود.
به گنجينة لغت خود بيفزاييم و از كلمات متنوع در سخن
گفتن استفاده كنيم.
حتم ًا ديدهايد بعضيها از واژههاي محدودي استفاده ميكنند؛
مثل فالن كتاب جالب اس��ت ،فالن فيلم جالب بود ،موسيقي
جالبي است ،چه غذاي جالبي ،حسن كار جالبي كرد و . ...
در حاليكه كتاب خواندني است ،فيلم ديدني ،موسيقي شنيدني
و غذا دلچسب و مطبوع.
زندانيش��دن در حصار چند كلمة محدود و تكراري ،پيامدي
ندارد جز فرو افتادن در سخنان بازاري و كليشهاي.
در سخنانمان از تكيه كالم بپرهيزيم.
خيليها به درد داشتن تكيهكالم گرفتارند؛ يعني در البهالي
صحبت و به خصوص در مكثهاي طوالني بين جمالت ،واژه
يا اصطالحي خاص مانند«عرض ميشود كه» يا «متوجهيد» و
«مث ً
ال» و «بهاصطالح» را تكرار ميكنند.
اين كار اغلب باعث حساسيت شنونده شده ،از لطف و زيبايي
سخن ميكاهد.
در بيان كلمات س��رعت مناس��بي داشته باشيم ،نه خيلي
سريع حرف بزنيم آنطور كه مث ً
ال ما به جملة چهارم رسيده
باشيم در حاليكه شنونده هنوز در فهم جمله نخست ما مانده
باشد و نه چنان آهسته كه مخاطب براي دريافت هر جمله و
گاه براي شنيدن حتي يك كلمه مدتها در انتظار بماند.
در س��خن گفت��ن ظرفيت عقلي و فك��ري و نيز حوصلة
شنونده را در نظر بگيريم.
ما در گفتوگو با بچهها گاه روي زانوان خود خم ميش��ويم و
حتي گاه مينشينيم تا هم قد آنها شويم.
در كيفي��ت حرفزدن نيز مي��زان درك و فهم و حوصلة
شنونده را بايد در نظر بگيريم و پرگويي نكنيم كه فرمودهاند:
«آفت كالم پرگويي است[ ».غررالحكم]

شمارة ]469

بله در سخن ،اصل بر كوتاهي است .تا جايي كه بزرگان سخن افزون بر اينها بايد به چند نكتة ديگر توجه كنيم:
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ركگويي خوب است ،اما نه به صورت افراطي .برخي معتقدند
انسان نبايد نظر خود را پنهان كند و آنچه را در ذهن دارد بايد
بگويد حتي اگر سخنانش شنونده را برنجاند .اينان ركگويان
افراطي هستند در حاليكه اين شيوه درست نيست.

منبع :آداب معاشرت و راه زندگي ،حسن انزلي ،انتشارات انزلي ،اروميه،چ اول1370،

اگر راست گويي و در بند بماني
به زانكه دروغت دهد از بند رهايي

5

تهمينهحدادي

توي اي��ن دوره و زمانه كه حتم ًا توي ه��ر خانوادهاي يك
تلفنهمراه پيدا ميش��ود ،روزي را تصور كنيد كه ناگهان
اين تلفنهاي همه فن حريف خراب شوند .تلفنهايي كه
دفترچه تلفن ،بازي ،دوربين و جعبة صوتيمان نيز هستند.
آن وقت معلوم نيست ميخواهيم چه كار كنيم .البته معلوم
است ها ،منظورم اين است كه اگر تعميركارهاي تلفنهمراه
نبودند ميخواستيم چه كار كنيم؟ حاال اين تعميركارها كجا
هستند؟ معلوم است ،توي هنرس��تانها .اص ً
ال ميدانستيد
چنين رشتهاي هم هست؟ رشتة «تعمير تلفن همراه»!
كالس درس تعميركارها چند ميز بزرگ دارد كه كلي گوشي
همراه در اندازهها و مدلهاي مختلف روي آنها چيده ش��ده
است .گمان كردهايد كار به همين جا ختم ميشود؟ نه! معصومه
نورمحمد كه البته لباس كارش هم تنش است ،ميگويد يكي از
روزهاي جالب درسيمان زماني بود كه دستگاه فكس را باز
كرديم و فهميديم چطور كار ميكند.
ميگويد راس��تي اولين بار هم كه يك تلفنهمراه لمسي را باز
ك��ردم برايم خيلي جالب بود .زهرا اب��رازه هم ادامه ميدهد
سختترين كاري كه توي اين رش��ته انجام دادهاند جادادن
دوبارة قطعات توي برد گوش��ي اس��ت .با اين حال آرام آرام
دست آدم راه ميافتد.
معصومه و زهرا طي دو سال ياد ميگيرند كه چطور تلفنها را
نجات بدهند .بيماريهاي آنها را تشخيص ميدهند و آنها را
صحيح و سالم به صاحبانشان برميگردانند.
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عکس :اعظم الريجاني

آشنايی با رشتة

تعميرتلفنهمراه

اين درسها را ميخوانيد
تعميرات فكس
تعميرات تلفنهمراه (نرمافزار و سختافزار)
تلفن روميزي
الكترونيك پايه
و....

اين چيزها را ياد ميگيريد
عيبيابي تلفنهمراه
تعويض قطعات
كار با دستگاههاي تعمير
نرمافزارهاي گوشي تلفن همراه
تعميرات تلفنهاي روميزي
و...

ابزار كار شما اينهاست
پيچ گوشتي
لوپ(نوعي ذرهبين)
هيتر(دستگاهي اس��ت كه قطعات را داغ ميكند تا راحت
جدا شوند)
دستگاه اولتراسونيك(براي شستوشوي برد)
نقش��ه(با كمك آن ميش��ود فهميد قطعات بسيار ريز در
كجاي گوشي نصب شدهاند)
و....

امتحان پايان ترم شما اين شكلي است

در كجا مشغول كار ميشويد؟
پسرها ميتوانند مغازة تعميرات تلفنهمراه باز كنند .دخترها
هم ميتوانند در رش��تههاي مرتبط با الكترونيك يا مخابرات
فعاليتكنند.

در چه رشتههايي ادامه تحصيل خواهيد داد؟
ميتوانيد در تمام رشتههاي مرتبط با برق ادامه تحصيل بدهيد.
*با تشكر از مسئوالن هنرستان امام خميني(ره) ،منطقه چهارآموزش و پرورش شهر تهران
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«چند تا ايستگاه امتحاني داريم؛ يعني توي يك سالن چند ميز
ميچينند و سر هر كدام بايد به سؤالي پاسخ بدهيم ،يا عيبي
را در گوش��يها پيدا كنيم ،بعد از پاسخ به يك سؤال ،سر ميز
بعدي ميرويم .البته اين بخش عملي كار ماست .ما هم مثل
بقيه امتحان تئوري داريم« .اينها را زهرا ميگويد».
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زير نظر :بابك نيكطلب

مسا بقه
یک درخت
میوه ميدهد
سرنوشت
سایه ميدهد
قلب چوبياش
تیره و خطخطي نیست
آشیانة پرنده ميشود
دفترسرنوشتم
«مهربان شدن» مسابقه است
توي آن ،صبح امروز
او برنده ميشود
چیزهایينوشتم
مريمهاشمپور
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توي دفتر نوشتم
سبزهها هر کجایند
سبز یا زرد هر یک
آیهاي از خدایند

زيباتر از رنگينكمان

بعد تا برگ آخر
صفحه صفحه دویدم
هر کجا سبزهها را
آیه آیه کشیدم

دستهایت دستهایت کوچکند
چشمهایتچشمهایت مهربان
خندههایت چون گل سرخي که صبح
ميدرخشد با سالم باغبان

روي دفتر نوشتم
من همینم ،همینم
سبزهاي تُرد و تازه
توي مشت زمینم

آرزوهایت پر از پروانهاند
با دو بال خالخالي ،سرخ و زرد
در صدایت شعر باران جاري است
شعر باران لحظهها را تازه کرد

شاهينرهنما
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تصويرگر :مريم طباطبايی

از گل رنگینکمان زیباتر است
دستهایت در دعاي صبحگاه
صورتت با خندههاي ریز و نرم
ميدرخشد ميدرخشد مثل ماه
با تو مادر مثل گل وا ميشود
تا که با نرمي صدایش ميکني
با تو بابا غرق شادي ميشود
وقتي آهسته دعایش ميکني

فاطمهجعفرزاده
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علیاصغرجعفریان
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امیر حس��ین فردی نامي آش��نا براي نوجوانان ایران عزیز اس��ت .او بیش از س��ی سال
مدیرمسئول مجلة خوب و دوستداشتنی کیهان بچهها بود .مجلهای که بيشتر کودکان
و نوجوانان سرزمین ما با آن آشنایند .حتی بزرگترها نیز خاطرات بسیار شیرینی از اين
مجله دارند .امیرحسین فردی دلش عاشقانه برای بچهها و آینده نوجوانان ايران میتپید.
مدتي زنده یاد امیرحسین فردی عضو شورای برنامهریزی مجلة رشد نوجوان بود كه اين
افتخار بزرگی برای مجلة ما محسوب میشد .در کارش منظم بود ،همیشه سر وقت در
جلس��ات حاضر میشد .هرگز لبخند از روی لبانش محو نمیشد .آرام و مهربان بود .به
بچههای روستا عشق میورزید .به فکر نوجوانان دورافتادهترین جاهاي کشور بود؛ به فکر
نوجوانان خوزستان ،آذربایجان ،خراسان و سیستان و بلوچستان و جای جای کشورمان بود.
تأکید زیادی داشت تا مبادا بچههای شهرستان کمتر به چشم بیایند .تالش فراوانی براي
افزايش کیفیت مطالب مجله ميكرد .اعتقاد داش��ت نوجوانان کشور ما بهترینند و الیق
بهترین داستانها ،مطالب علمی و سرگرمیها هستند .به ما توصیه میکرد نباید از دنیا
عقب افتاد.
آقای فردی پدر داستان انقالب و بچههای مسجد هم بود .از او رمانها و داستانهای بسیار
زیبایی به یادگار مانده است .به راستی که او خود را وقف کودکان و نوجوانان کرده بود.
ِ
مهربان آن یار مهربان پس
پنجم اردیبهشت امسال ،روز غمانگیزی برای همة ما بود .قلب
از سالها تالش صادقانه و خستگیناپذیر به یکباره از کار افتاد و ما را بهتزده کرد.
دوستان ما در مجلة رشد نوجوان صمیمانهترین تسلیت خود را به خانواده و همکارانشان
در مجلة کیهان بچهها عرض میکنند.
بیشک هیچگاه ،یاد زندهیاد امیرحسین فردی از حافظة ادبیات کشور
ما محو نخواهد شد .روحش شاد.

گزارش
آلما توكل
10
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سحر جعفري
اين جايي كه از آن حرف ميزنم يك
س��الن كوچك نبودها.خيلي بزرگ بود.
يك عالم از آن آقاهاي كت ش��لواري و
جدي هم كه مراقبند كس��ي وارد سالن
مسابقات نشود ،آنجا بودند .داورها هم
جدي بودند ،هيچ كس هم حق نداشت
ب��ه آنها نزديك ش��ود .واقع ًا جدي بود،
خيلي جدي ...هيچ كس ماها را به شوخي
نگرفتهبود.
حسين رحيمي هم از ش��يراز آمده بود
و كلي با من ح��رف زد كه از بچگي به

اسم من «خبرنگار كوله پشتي » است.
اص ً
ال هم اسم خندهداري نيست .خبرنگار
كولهپشتي كسي اس��ت كه راه ميافتد
اين طرف و آن طرف و بعد كه به همه
جا سرك كشيد ،ميآيد و به همه خبر
ميدهد چه جاهاي جالب��ي وجود دارد
ي��ا چه اتفاقات هيجانانگي��زي در حال
رخدادن است .بعد همه تعجب ميكنند
كه چه نشستهاند پشت ميزشان و از دنيا
خبر ندارند .يك خبرنگار كولهپشتي توي
كولهاش خيلي چيزها دارد؛ خودكار،كاغذ،
دوربي��ن ،ضبط ص��وت ...البته من توي
كولهام شكالت و لواش��ك هم دارم به
نظرم از واجبات هر كولهپشتياي است.
امروز يك جمعة معمولي نبود .داش��تم
همي��ن طور توي خيابان ميرفتم و هيچ
اتفاقي نميافتاد .بعد س��ر در دانش��گاه
صنعتي ش��ريف را ديدم و ي��ادم افتاد
ببخشيد اينجا چه خبر است؟
كه واي!! درسسسسس��س ..داشتم .تند
مسابقة نادكاپه.
تند رد ميش��دم كه يكه��و ديدم يك
چي؟
عالم نوج��وان كه عين خودم س��يزده،
يعني مسابقات آموزش��ي نوآوري و ساختن ربات عالقه داشته و حاال با ربات
چهارده ساله بودند وسط حياط دانشگاه
ايستادهاند و هي لبخند ميزنند .با خودم ابتكاراتدانشآموزان
فوتباليستش آمده است و تصميم دارد
آهان .آنوقت به درس كه ربط ندارد؟ بعدا ً ربات جنگج��و و ربات اورانيوم هم
نه ،مث ً
ال خود من در كالسهاي فوق بس��ازد .بعد هم گفت خيلي خوشحال
برنامة ربات شركت كردم؛ چون خوشم اس��ت كه يكي از دانش��گاههاي بزرگ
ميآمد .بعد ش��روع كردم به س��اختن ايران او را دعوت كرده اس��ت و من در
ربات و بعد پذيرفته شدم كه بيايم تهران .همان لحظه فهميدم كه چقدر حسوديام
مگر از كجا آمدهاي؟
ميشود .پس كولهام را برداشتم و راهم
تبريز
را كشيدم كه بروم .اما باز ديدم عدهاي
آن وقت شب كجا بودي؟
ايستادهاند دم يك سالن ديگر .واكنش
هتل.
يك خبرنگار كولهپشتي چيست؟«آنجا
يعني همة هزينههايت را دادهاند؟
چه خبر اس��ت؟» يك عالم پوستر زده
بله
بودند دربارة «هوشه��اي چندگانه» و
اسمت چيست؟
اينك��ه چقدر خوب اس��ت كه همهاش
ميگفتم ااااااااااوف ...يك عالم بچه پرفسور
كه يكيشان آمد و دستم را كشيد و من
را برد توي دانش��گاه .معلوم اس��ت كه
اولش نميخواستم دنبالش بروم و معلوم
است كه بعد با ديدن كالسهاي واقعي
يك دانش��گاه چقدر هيجانزده ش��دم،
اما خب فك��ر كردهايد چه اتفاقي باعث
ش��د من آنجا بمانم؟ ديدن همس��ن و
سالهايم؟ديدن دانشجوهاي مغزدار؟
ديدن بوف��ة هيجانانگيز دانش��گاه كه
ساندويچهاي ممنوعه داشت؟ نه ...من
ناخودآگاه پرت ش��ده بودم وس��ط يك
مسابقه .يك سمت يك عالم كودك و
نوجوان و مادر و پدر ايستاده بودند و آن
وسط يك عالم ربات داشتند ميدويدند،
يكيشانفوتبالبازيميكرد.چندتايشان
ميجنگيدند .ديدم يك س��ري آدم هم
گريه ميكنند نگو باختهاند.

درس نخوانیم و با کارهاي خالقه مفاهیم
ب��زرگ را درک کنیم .ب��اور نميکنید
که یک عده مس��ابقة س��اختن صابون
ميدادند .یک عده یاد ميگرفتند چطور
گروه خوني را تشخیص بدهند .آن وسط
هم یک سري بچههاي دبستاني بودند
که همستر به دست راه ميرفتند.
اينجا چه خبر است؟

ما داریم با ب��ازي ،اصلهاي فیزیک،
نجوم ،شیمي و زیست را یاد ميگیریم.
یا ویژگيهاي نشناختهاي از خودمان را
ميشناسیم.
آهان.آنوق��ت انتخ��اب ش��دهايد كه
بياييد؟

بل��ه .ب��ه خاطر مس��ابقههایي که در
مدرسه دادهایم.
واي يعني درس خواندهايد؟

بله.

اولين بار اس��ت كه چنين مس��ابقهاي
هست؟

نه .امس��ال چهاردهمین دوره اس��ت.
دو روز از صبح تا ش��ب بچهها ميآیند
اینجا .هم��ه کارت دارند و مهمانهاي
شهرستاني هم که در هتل مستقر هستند.
راستي شما خبرنگار کولهپشتي هستید؟
بله.

بفرمایید ناهار!
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ببخشيد اين مسابقهها هم برنده دارند؟

هوشهاي چندگانه :همة انسانها هوشهاي
مختلف��ي دارن��د ،اين هوشه��ا عبارتاند :از
هوش زبان��ی ،كالمی ،منطقی ،رياضي ،بصري
ديداري ،احساسي هيجاني ،برون فردي و ...در
مسابقههاي نادكاپ هر بازي سعي ميكند اين
هوشها را كشف كند و راههاي به كار بردن
آنها را به طور غيرمستقيم به ما بياموزد.

عكاس  :مهرنام ممالكی

ن��ه ،مث ً
ال آنج��ا را ببینی��د .آنجا که
بچهها دارند با مهرهها برج با گل س��ازه
ميسازند ،همة اینها خالقیتهاي ماست،
بعد توي س��اخت آن برجها چیزهایي
دربارة درسهایمان یاد ميگیریم.
بعد من یادم ميرود که خودم را به آن
دختر معرفي کنم .او هم یادش ميرود
و من توي ش��لوغيها گمش ميکنم....
ميروم سراغ بازيها .یک آقایي ایستاده
و کلي اسباببازي فکري چیده است و به
همه یاد ميدهد که بازي کنند .آن طرف
هم تلسکوپ گذاشتهاند ،یک تلسکوپ
واقعي .تازه ساختن ساعت آفتابي را هم
یاد ميدهند.

گفتم ک��ه ،امروز اص�� ً
ال روز معمولي
نب��ود .چهارده بار اس��ت چنی��ن جایي
هس��ت و ما همهاش غاف��ل بودهایم .به
من چلوکباب دادند و حتي گفتند خیلي
خوشحالند که یک خبرنگار کولهپشتي را
ميبینند .بعد هم گفتند من هم ميتوانم
توي مسابقاتشان در سال آینده شرکت
کنم .من هم س��ر تکان دادم حتم ًا و تند
تند نشاني وبگاهش��ان را نوشتمwww.:
nadcup.ir
گفتم که خبرنگارهاي کولهپشتي همیشه
از جاهایي خبر ميدهند که کسي از آنها
خبر ندارد؟ گفتم ،اما شماها فکر کردید
باهاتان شوخي دارم.

سیدامیرساداتموسوی

نگاهی به خودت بینداز .قدت تقریب ًا یک میلیارد
برابر قط��ر اتم هی��دروژن و یک میلی��اردم قطر
خورشید است .تو در میانه ایستادهای .یک پایت
در جهان بسیار بزرگ است و یک پایت در جهان
بس��یار کوچک .ما به ه��ر دوی آنها نی��از داریم.
همانط��ور که نور خورش��ید منبع ان��رژی روزانة
ماس��ت ،ویژگیهای تمام مواد اطرافمان در ابعاد
کوچک آنها مش��خص میش��ود .پس حواست به
دنیای ریزهمیزة اتمها و مولکولها باشد.

«این نانوگلها در
ابعاد نانومتری از اکسید
روی ساخته شدهاند»

فناوری نانو

ب��رای اینکه موادی با ویژگیهای م��ورد نیازمان تولید کنیم،
راههای زی��ادی وجود دارد .یکی از روشهای بس��یار جالب
برای این کار ،طراحی و تغییر ش��کل مواد ،در ابعاد نانومتری
آنهاس��ت .معموالً در این روش ب��ا اندازههایی در حدود  1تا
 100نانومتر سر و کار داریم و به خاطر همین به آن «فناوری
نانو»میگوییم.

نانومتر ()1nm

یک میلیمتر کوچکترین طولیاست که خطکشها نشان
میدهند .حاال فکر کن یک میلیمتر را به هزار قس��مت
تقسیم کنیم .به هر کدام از این قسمتها ،یک میکرومتر
میگویند .اگر میکرومتر را هم هزارقسمت کنیم ،به یک
نانومتر میرسیم .برای اینکه بهترمتوجه شوی ،این مقیاس
را به خاطر بس��پار :نسبت اندازة یک توپ تنیس به یک
نانومتر ،مثل نسبت زمین به همین توپ است!
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برای سادگی،
مقیاسهایکوچک
را با توانهای منفی
ده نمایش میدهیم.
به این شیوة
عددنویسی،نماد
علمیمیگویند.

فناوری نانو به چه درد میخورد؟
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کنترل ویژگیهای مواد در ابعاد نانومتری اتفاق مهمی است.
امروزه نانوداروهایی ساخته میشوند که میتوانند به سهولت
درون بدن جابهجا ش��وند و وقتی به سلول سرطانی رسیدند،
آن را نابود کنند .یک ویژگی دیگر نانوداروها این اس��ت که
میتوانند از طریق پوس��ت یا حتی چشم ،وارد بدن شوند و از
تأثیرات مخرب آنزیمهای معده در امان بمانند.
فکر کن آب آش��امیدنی ی��ک منطقه حاوی مق��دار زیادی
آرسنیک 1باشد .این ماده سمی میتواند باعث بیماری سرطان
پوست ش��ود .امروزه فناوری نانو ما را قادر کردهاست که با
دقت 99چنین آبی را تصفیه کنیم .روش کار هم خیلی جالب
اس��ت .نانوذرات مغناطیسی اکس��یدآهن به گونهای طراحی
شدهاند که به آرسنیکهای موجود در آب متصل میشوند .با

ایران و فناوری نانو

کالساینترنتی

اگر دوست داری چیزهای بیشتری دربار ه نانو بدانی ،کافی
است همین االن به این نشانی اینترنتی بروی:
/http://edu.nano.ir

باشگاهنانو

ایجاد یک میدان مغناطیسی در نهایت میتوان تمام این ذرات
را جدا و آب را تصفیه کرد.
در فناوری نانو میتوان موادی توليد كرد که مقاومت زيادي
داشتهباشند .این مسائل باعث انقالبی در بسیاری از عرصهها
شدهاست .یک نمونة جالب لباسهایی است که با تکنولوژی
نانو تهيه میشوند و هرگز خیس یا کثیف نمیشوند .اگر این
لباسها چروک ش��وند ،نیازی به اتو کشیدن ندارند و فقط با
ی بر میگردند .بعضی فکر
ی��ک بار تکان دادن به حالت عاد 
میکنند این لباسها خیلی کوچک یا نازک هستند ،در حالی
که این طور نیس��ت .ظاهر این لباسه��ا هیچ فرق خاصی با
لباسهای عادی ندارد .نانوتکنولوژی فقط ذرات س��ازنده این
مواد را تغییر داده است.

اگر دوس��ت داری به باشگاه نانو بپیوندی ،سری به نشانی
اینترنتی زیر بزن:
/http://www.nanoclub.ir
یکی از امکانات جالب باشگاه نانو ،تاالر گفتمان آن است.
دانشآموزان و دانشجویان در این تاالر دربار ة نانو صحبت
میکنند و به س��ؤاالت هم پاس��خ میدهند .در ضمن چند
سالی است که المپیاد نانو برای دانشآموزان دبیرستانی
برگزار میش��ود .اطالعات بیش��تر دربار ة آن در س��ایت
اینترنتی باشگاه نانو موجود است .تو هم میتوانی از همین
امروز خودت را برای المپیاد نانو آماده کنی.

پينوشت
 .1عنصري شبه فلز كه سمي است .به رنگهاي زرد ،سياه و خاكستري يافت
ميشود .به اكسيد آن مرگ موش و سولفيد آن زرنيخ ميگويند از تركيبات
آرسنيك به عنوان آفتكش استفاده ميكنند.
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تقریب ًا ده س��الی میشود که فعالیت در زمینة نانو در ایران
جدی گرفته ش��دهاس��ت .یک��ی از راههایی ک��ه میتوان
جایگاه کش��ورها را در این زمینه س��نجید ،تعداد مقاالت
علمی معتبردر زمین ه نانو و دستاوردهای آن است .ده سال
پیش ،کش��ور ما در دنیا رتب ه پنجاهم را داشت .با پیشرفتی
فراوان ،پنج س��ال پیش به رتب ه بيستم و از ابتدای امسال به
رتبههيجدهم در دنیا رسیدهایم.
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ماموريتعجيب

قهرمانان
نادر فاضلی

باید برویم اتاق فرمانده
جلسه فوری داریم.

اين داستان براساس زندگي شهيد بزرگوار سرلشگر
خلبان مصطفي اردستاني نوشته شدهاست.

همانطور که میدونید تا
رسیدن کامل تمام تجهیزات
چیزی نمونده و همین امروز
و فرداست که فرمان حمله
صادر بشه. ...

قرارگاهعراقیها-پایگاهموشکی

14
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این غیر
ممکنه .

توجه...توجه...
هواپیمایایرانی!!!!
تفاوت این موشک نسبت به
موشکهای دیگه اینه که هفت برابر
پرقدرتتره .فقط یک ایراد بزرگ
داره ...و اون اینه که برد کوتاهی داره
که با استقرار این پایگاه در اینجا ،این
مشکل کوچک رفع میشه!

اونجاست...
بزنش!!

دقیقا از زمانی که کل پایگاه از این
منطقه به این جا انتقال داده شد ما به
راحتی میتونیم عالوه بر تهران تعداد
زیادی از شهرهای مهم ایران رو هدف
قرار بدیم!!!

خدایا خودت کمکم کن.

15
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ببخشید دیر کردم یک
ماموریت فوری بود باید
انجامش میدادم.

خیلیممنون
خدانگهدار.

خواهش میکنم
قهرمان ،خاطر جمع
باش بدون تو ناهار
نمیخوردیم.

خدانگهدار.

تصویرگر :مجید صالحی

خدایا شکرت.

احمدعربلو

باباي اکبر جوش��کار بود! البته همه فن حریف بود .بنایي
و نقاش��ي س��اختمان و صافکاري ماشین هم انجام ميداد.
اکبر هم ب��ه قول خودش از بچگي این کارها را از پدرش
یاد گرفته بود .اکبر کپي پدرش بود .همشکل پدرش بود،
اما بدون ریش و س��بیل و از نظ��ر جثه ،خیلي کوچکتر.
پدر اکبر مرد تنومندي بود .در و پنجرههاي آهن سنگین
را با ی��ک یاعلي جابهجا ميکرد .مرد ب��ا خدا و مهرباني
بود .اهالي محل ،همه به او احترام ميگذاش��تند .اس��مش

کاوه بود .مردم به او ميگفتند کاوة آهنگر! از قرار معلوم،
حداقل نود درصد در و پنجرههاي کوچه ما را او س��اخته
بود .توي کوچة ما یک سرهنگ قادري هم زندگيميکرد
که مردم اس��مش را گذاش��ته بودند سرهنگ زهرمار .از
بس بدعنق و مغرور بود .تک و تنها توي یک خانه بزرگ
و دراندشت زندگي ميکرد .سرهنگ دور تا دور ِسر دیوار
خانهاش را میلههاي نوک تیز نیزه مانند کار گذاشته بود.
جوري که حتي یک گربه نميتوانست عبور کند چه برسد
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تصويرگر :مجيد صالحی

ب��ه آدمیزاد .معلوم نبود زن و بچه داش��ت یا نه .اکبر از
قول پدرش ميگفت او س��اواکي است .ساواکي به کساني
ميگفتند که توي دستگاه امنیتي شاه کار ميکردند .واقع ًا
مثل برج زهرمار ميماند .نه به کس��ي سالم ميداد و نه
به کسي محل ميگذاشت.
سرهنگ زهرمار یک کار زشت را همیشه تکرار ميکرد.
با ش��کم گنده و هیکل بدقوارهاش با شلوارک گلمنگولي
راه ميافتاد و ميرفت از س��ر کوچه خرید ميکرد .کسي
هم جرئت نداشت به او بگوید باالي چشمت ابروست!
یک روز کاوة آهنگر ،به خودش دل و جرئتي داد و جلوي
سرهنگ را گرفت و گفت:
� جناب س��رهنگ ،خوبیت ندارد ش��ما با این سن و سال
و این هیبت جل��وي زن و بچة مردم با این وضعیت توي
کوچه راه ميافتید. ...
سرهنگ نه گذاشت و نه برداشت و با خشم گفت:
«ای��ن حرف کدومه؟ مگه عص��ر حجره؟ من هر جور که
دلم بخواهد ميگردم! هر کي خوشش نميآید نگاه نکند!»
و بعد یک سخنراني مفصل در مورد آزادي در کشورهاي
غربي کرد که «االن توي کش��ورهاي پیش��رفته مردها با
همین ش��لوارک توي مراسم و مهموني ميروند آن وقت
ش��ما جنوب ش��هريها از طرز لباس پوش��یدن من ایراد
ميگیرید؟»
کاوة آهنگر هم حرفي نزد و راهش را کشید و رفت.
بحبوحة انقالب بود و س��ر و صداها از گوش��ه و کنار بلند
ب��ود .روزی نبود که خبر یک تظاهرات بزرگ توی محله
نپیچد ،اما س��رهنگ همچنان با قلدری توی کوچه جوالن
م��یداد .گاهی ب��ا لباسهای نظامیاش توی ماش��ین بنز
تر و تمیزش مینشس��ت و میرفت و بعد از س��اعتها
برمیگشت .اغلب غروبها هم با شلوارک و دمپایی مثل
جوانهای تازه به دوران رس��یده لک و لک کنان میرفت
برای خرید .انگار با این کارش میخواست یک جوری به
مردم دهنکجی کند .یک روز بعدازظهر که با دوستانمان
توی کوچه بودیم ،س��رهنگ با همان وضعیت همیشگی از
خانه بیرون آمد و س��النه سالنه و مغرور به طرف مغازة
سر کوچه راه افتاد.
حرصمان درآمد .باید فکری میکردیم .احمد که بزرگتر
از م��ا ب��ود اخمهایش را در هم کش��ید و در حالی که به
س��رهنگ اشاره میکرد ،گفت« :مردیکة بیادب .مثل گاو
میماند! شیطان میگوید هر چی از دهنم در میآید بهش
بگویمها!»
اکبر گفت« :اما شیطان یک فکر خوب توی کلة من انداخت!»
� چه فکری؟

اکبر پشت گوشش را خاراند و گفت« :باید کاری کنم که دیگر
نتواند برود داخل خانهاش و مجبور ش��ود با همان شلوارکش
توی کوچه و خیابان بماند و حسابی آبرویش برود».
به همهمه افتادی��م .اکبر هیچ وقت حرفی نمیزد که یک
فکر درست و حسابی پش��تش نباشد .همه منتظر ماندیم
که او لب وا کندو بگوید چه کار کنیم. ...
اکب��ر گفت« :هیچی! فقط بای��د کاری کنیم که وقتی او با
این س��ر و وضع از خانهاش بی��رون رفت ،دیگر نتواند به
خانهاش برگردد!»
� یعنی چه؟ او را بکشیم؟!
� نه بابا! این حرفها کدومه! منظورم این اس��ت که دیگر
نتواند در خانهاش را باز کند و به داخل خانه برود!
یکی ب��ا طعنه گفت« :ای بابا! خ��ودت تنهایی این فکر را
ک��ردی؟! یعنی چهکار کنیم؟ او کلی��د دارد و راحت در
خانهاش را ب��از ميکند و ميرود داخل .ميگویي قفل در
خانهاش را عوض کنیم؟ این کار ،کار ما نیس��ت .قفلساز
میخواه��د .تازه ،حس��ابی هم وقتگیر اس��ت .القل یک
ساعت وقت میبرد و توی این فاصله این یارو بر میگردد
و آن وق��ت کارمان با کرامالکاتبی��ن خواهد بود .ما را به
جرم دزدی میاندازد زندان!»
اکب��ر گفت« :او  ...وه! تا کجا رفتید .الزم نیس��ت قفل در
را عوض کنیم .کاری که من میگویم ،پنج دقیقه بیش��تر
وقت نمیبرد».
و بعد با دقت و حوصله توضیح داد که:
�من جوش��کاری بلدم! میتوانم وقتی که س��رهنگ برای
خرید رفت فورا ً دستگاه جوش پدرم را بیاورم و دو تا خال
جوش درست و حسابی به پایین و باالی در بزنم .آنوقت
هر کار کند در باز نمیشود!
فکر ساده و به ظاهر عملی بود.
چند بار کش��یک دادیم و رفت و آمدهای سرهنگ را زیر
نظ��ر گرفتیم .زمان گرفتیم و کلی جمع و تفریق کردیم تا
میانگین رفت و آمدهایش دستمان آمد .بعد سر فرصت
با پیشبین��ی تمام جوانب و گم��اردن چندین نگهبان در
مس��یر رفت و برگش��ت س��رهنگ به بقالی کار را شروع
کردیم.
سرهنگ با شلوارک از در خانهاش بیرون آمد و به طرف
بقالی رفت .با هزار زحمت و هن و هن ،دستگاه جوش پدر
اکبر را که چهار تا چرخ زهوار در رفته داشت ،آوردیم و
به سرعت کارمان را شروع کردیم.
اکبر ،بیش��تر از چیزی که فکرش را میکردیم در کارش
مهارت داش��ت .به س��رعت باال و پایین در ورودی خانة
سرهنگ را جوش زد.
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همه چیز ،همانطور پیش رفت که فکر میکردیم.
لحظاتی بعد ،سرهنگ در حالی که دو کیسة بزرگ نایلونی
در دس��ت داشت و سوتزنان ترانهای را زیر لب زمزمه
میکرد از راه رسید.
دل توی دلمان نبود .نمیدانس��تیم چه اتفاق خواهد افتاد.
قلبمان تاالب تاالب میزد.
س��رهنگ جلوی در خانهاش ،کیس��هها را زمین گذاشت.
دست در جیب ش��لوارکش کرد .کلید در خانه را بیرون
آورد آن را داخل س��وراخ قفل کرد و چرخاند ،اما در باز
نشد .سرهنگ دست از سوتزدن برداشت .با کنجکاوی
نگاهی به قفل انداخت و کلید را بست و دوباره آن را باز
کرد .باز هم در باز نش��د .کلید را از ش��کاف قفل بیرون
آورد .ب��ا تعجب به آن نگاه کرد و دوب��اره امتحان کرد.
ب��ا دس��تانش در را هل داد ،اما باز نش��د .زیر لب غرید:
«یعنی چی؟! چرا این چنین ش��د؟! قفل میچرخد ،اما در
باز نمیشود».
سرهنگ ،چشم چرخاند و گویی از کسی کمک بخواهد به
مرد میانسالی كه در حال عبوربود با تحکمی که انگار به
زیر دستش دستور بدهد گفت« :آهای آقا! بیا!»
م��رد با اک��راه پیش آمد .نگاهی از س��ر تعجب به هیبت
س��رهنگ انداخت .آن س��بیل با این ش��لوارک رنگارنگ
اص ً
ال جور در نمیآمد .مرد جلوتر آمد ،سرهنگ در حالی
ک��ه کلید در را به ط��رف او میگرفت گفت« :این در باز
نمیشود! تو میدانی چرا؟»
مرد گفت« :بنده که کلیدس��از نیستم .بهتر است بروید و
کلیدساز بیاورید!»
و بع��د دوب��اره نگاهی به ش��لوارک س��رهنگ انداخت و
گویی به س��رهنگ حق بدهد که با شلوارک نتواند دنبال
کلیدس��از برود ،کلی��د را گرف��ت و آن را داخل قفل در
چرخاند و گفت« :جسارت است البته به شما حق میدهم
که ب��ا این وضعیت نتوانید دنبال کلیدس��از بروید ...البته
قف��ل این در به ظاهر ایرادی ندارد .انگاری کس��ی از آن
طرف در ،آن را فشار میدهد و نمیگذارد در باز شود!»
ناگهان آش��کارا رنگ از روی س��رهنگ پرید ،با دست به
س��ینة مرد زد و با خشم گفت« :بیا برو رد کارت مردک!
عوض کمک چش��م به ش��لوارک بنده دوخت��ه! به تو چه
مربوط به دنبال کلیدس��از میتوانم بروم یا نه .من با این
شلوارک تا آن سر دنیا هم میروم!»
مرد از حرکت س��رهنگ جا خورد .خودش را جمع و جور
ک��رد .کمی عقب رفت .انگار از هیبت ظاهری س��رهنگ
ترس��یده باشد .فریاد زد« :ای بابا! قاطی کردی؟ به سبیل
و شلوارکت نمیآید این قدر خشن باشی!»

از ص��دای بلن��د مرد ،چند رهگذر به تماش��ا ایس��تادند.
س��رهنگ خواس��ت با مرد یکی ب��دو کند ،ام��ا انگار که
پش��یمان شده باشد برگش��ت و به نردههای بلند و نوک
تیز باالی سر در خانهاش خیره شد .حتم ًا در این فکر بود
که نکند یکی وارد خانه ش��ده ،از پشت در مانع باز شدن
آن میشود.
مردی که س��رهنگ به س��ینهاش کوبیده ب��ود با دیدن
مردهایی که به تماش��ا ایس��تاده بودند دل و جرئتی پیدا
کرد و با صدای بلند گفت« :معلوم نیس��ت با این تیپ و
هیبت کجا بوده که کلید خانهاش را گم کرده!»
چند نفر آرام خندیدند.
مردم که جمع ش��دند ما هم دل را به دریا زدیم و قاطی
آنها شدیم.
س��رهنگ خون خونش را میخورد .ناگهان چشم چرخاند
و نگاهش به اکبر افت��اد .با صدای خش داری فریاد زد:
«آه��ای بچه! بیا اینجا ببین��م!» اکبر رنگ از رویش پرید.
آرام جلو رفت .سرهنگ گفت« :میتوانی از دیوار ما بپری
توی حیاط و در را از آن طرف باز کنی!»
اکبر گفت« :نه خیر جناب سرهنگ! این خانه مثل زندان
میماند .مگر میشود از وسط این همه نیزه رد شد!»
یک��ی از میان جمعیت گفت« :جناب س��رهنگ! ش��ما که
خودت هزار ماشاءاهلل حاضر به یراق هستی .شلوارک هم
که داری! خودت بپر باالی دیوار».
س��رهنگ نمیدانست چهکار کند و جواب کدام تکهپرانی
را بدهد .با ش��لوارک رنگارنگش پشت در ایستاده بود و
سبیلهایش از شدت خشم میلرزید!
یکی داد زد« :جناب س��رهنگ! با این هیبت آمدی بیرون
که چی؟»
یک��ی با طعنه جواب داد« :طفل معصوم رفته س��ر کوچه
پفک بگیرد و برگردد! گناه که نکرده!»
هنوز چند دقیقه نگذشته معرکهای به پا شد که بیا و ببین.
صدای س��وت و همهمه بلند شد .سرهنگ مدام به این و
آن چش��مغره میرفت .اهالی که دل خوش��ی از سرهنگ
نداشتند هر کدام مزهای به او میپراندند.
یکی از میان جمعیت فریاد میزد« :بابا اذیتش نکنید طفل
معصوم را! جناب س��رهنگ برو کلیدس��از را بیاور .شاید
بتواند کاری کند ،اما با این ش��کل و شمایل گمان نمیکنم
کلیدساز به حرفت گوش کند!»
سرهنگ خشمگین شده بود و با مشت به در میکوبید.
یکدفعه یکی داد زد:
ـ گاردیها  ....گاردیها ....سربازها آمدند.
لحظاتی بعد یک جیپ ارتشی از راه رسید .یک افسر قوی

االن شخص ًا تو را میبرم و تحویل دیوانهخانه میدهم .آنجا
آنقدر سرهنگ سرهنگ کن که جانت در بیاید!» سرهنگ
خواست حرفی بزند که با اشاره افسر ،سربازهایش آمدند
و سرهنگ را کشانکشان سوار جیپ کردند.
افس��ر به طرف اهالی برگش��ت و فریاد زد« :معرکه تمام
ش��د .اگر برگردم و یک نفر از شما را اینجا ببینم میدانم
چه کار کنم!»
و بعد ماش��ین جیپ زوزه کشان در حالی که هنوز صدای
داد و فریاد سرهنگ بلند بود گاز داد و رفت. ...
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هیکل بیرون آمد و فریاد زد:
ـمتفرق ش��وید ...چه خبر ش��ده؟ معرک��ه گرفتید؟ مگر
نمیدانید تجمعکردن ممنوع است!
پشت سر او سربازها در حالی که سالح به دست داشتند
از جیپ پیاده شدند و به سمت مردم هجوم بردند .اهالی
این سو و آن سو پراکنده شدند .سرهنگ با دیدن سربازها
خوشحال شد .خواست به طرف آنها برود که افسر ارتشی
فریاد زد« :معرکه گرفتی پیرمرد؟ مثل دلقکها مردم را
جم��ع کردی دور خودت که چی؟ این چه س��ر و ش��کل
مسخرهای است که برای خودت درست کردهای؟!»
س��رهنگ از ای��ن ح��رف جا خ��ورد .از ش��دت ناراحتی
لبهایش آشکارا می لرزید .فریاد زد:
ـآهای افس��ر جوان! حواست باشد که با چه کسی داری
صحبت میکنی! من سرهنگ قادری هستم!
افس��ر لبخند تلخی زد و به مس��خره گفت« :از لباسهایی
که پوش��یدهای معلوم است که خیلی هم سرهنگ قادری
هستی! سرهنگ با شلوارک ندیده بودیم که دیدم .اگر تو
سرهنگ هستی من هم شوهر عمه رستم هستم!»
س��ربازها آرام زی��ر ل��ب خندیدند .مردم ه��م به خنده
افتادند .سرهنگ قدمی به جلو گذاشت و فریاد زد« :مگر
من مسخره تو هستم که این طور حرف میزنی؟ گفتم من
سرهنگ قادری هستم و اینجا هم خانه من است!»
افس��ر جلو آمد با دقت نگاهی به س��ر تا پای س��رهنگ
انداخت و بعد زل زد توی چش��مان او و گفت« :ببخشید
جناب سرهنگ که جسارت کردیم .من متوجه لباسهای
سرهنگی شما نش��دم .مخصوص ًا این شلوارک مسخره که
گمان میکنم از ارتش آمریکا برایت سفارش دادهاند!»
بعد مثل اینکه دست کودکی را بگیرد ،دست سرهنگ را
گرفت و او را به س��مت در خانهاش کشید و گفت« :حاال
بفرمایید بروید خانهتان تا آن روی سگم باال نیامده!»
سرهنگ با خشم دستش را از دستان افسر خالص کرد و
بی اینکه یادش باش��د در خانهاش قب ً
ال باز نمیشد دوباره
کلید به داخل قفل در انداخت و آن را چرخاند و زیر لب
غرید« :در تمام عمرم افس��ری ب��ه این بیادبی ندیدهام...
کاری میکن��م ک��ه از این ب��ه بعد یاد بگی��ری چگونه با
مافوقت حرف بزنی».
افس��ر عصبانی ش��د .جلو آمد و یک پ��س گردنی محکم
به س��رهنگ زد و با خش��م گفت« :بیادب تو هستی که با
داشتن دو برابر س��ن کالغ با این شلوارک مسخره آمدی
بیرون و معرکه گرفتی و مردم را توی این وضعیت بحرانی
مملک��ت دور خودت جمع ک��ردهای و کلید ب��ه در خانه
م��ردم میاندازی ...مردک دیوانه .عقل از س��رت پریده؟

امين حسينی
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ليكم ال ِق ُ
هو ُكر ٌه ل َ ُكم و عسي
تال َو َ
ُك َ
تب َع ُ
كم و َعسي اَن
َكر ُهوا شَ ��يئا َو ُه َو ٌ
خير ل َ ُ
اَن ت َ
ُ
ت ُِحبُوا شَ ��يئا َو هو ش�� ﱡر ُ
لكم َو اهلل يعلَ ُم َو انتُم
لمو َن.
التَ َع ُ
«جهاد اگر چه برايتان ناخوشايند است بر شما واجب شده
و بسا چيزي كه آن را دوست نميداريد اما خير شما در آن
است و بسا چيزي كه دوست داريد اما براي شما شر است
و خدا ميداند و شما نميدانيد] ».بقره[216 :
خداوند بزرگ در این آیه به صراحت ميفرماید که انس��ان
نباید همیشه به درستي درک خود از خوب و بد دنیا مطمئن
باشد؛ زیرا علم آدمي محدود و ناچیز است .انسانها همانگونه
که از تمامي اسرار آفرینش با خبر نیستند و به فرض گاه چیز
پرفایدهاي را س��الها بيفایده تصور ميکردهاند و پس از گذر
زمان؛ یعني با پیشرفت علم به فایدههاي آن چیز پي ميبرند؛
در احکام و فرامین الهي نیز بسیاري از مصالح و مفاسد احکام
را نميشناسند؛ بنابراین ،نباید در برابر دستورات خداوند روي
درهم بکشند و آنها را غیر منطقي تصور کنند ،بلکه باید بدانند
همة احکام بر س��ود و نفع آنهاس��ت .اگر چه هنوز به فلسفة
یکایک آنها پي نبرده باشند.
انس��ان در برابر حوادثي که ناخواس��ته و بياختیار در زندگي
رخ ميدهد؛ مثل مرگ و مصیبت نزدیکان یا روش��ن نبودن
آینده باید صبور باش��د و انتظار بکشد و تسلیم حوادﺙ شود.

چرا که اینها همه ناشي از عدم آگاهي
به حقیقت اس��ت و تأیید این اس��ت:
«خداوند ميداند و شما نميدانید ».به این شکل
آیه درک انس��ان را از محیط محدود فراتر ميبرد به
نامحدود؛ یعني به علم بيپایان الهي پیوند ميزند.
آري ،انس��ان نباید فقط با توجه به ظاهر حوادﺙ به قضاوت
خیر و ش��ر آنها بنشیند .چندي قبل در داستاني خواندم که:
س��الها پیش خیر و ش��ر براي شنا به دریا رفتند .شر بعد از
مدت کوتاهي بيسروصدا از آب بیرون آمد و لباسهاي خیر
را پوشید و رفت .خیر نیز براي اینکه برهنه نماند ،مجبور شد
لباسهاي ش��ر را بپوش��د .از آن به بعد اغلب آدمها خیر و
شر را با هم اش��تباه ميگیرند .گاهي در زندگي ما هم اتفاقي
ميافتد که اول خیال ميکنیم بدترین اتفاق ممکن است .ناامید
و غمگین ،اسمش را ميگذاریم بدبختي .اما دیري نميگذرد
ک��ه ميفهمیم این حادثه نه تنها به زی��ان ما نبوده که دقیق ًا
به سود ما بودهاست .بله خیرها گاهي شبیه شرها ميشوند و
شرها گاهي به شکل خیرها؛ یعني اتفاقها هم مثل آدمها ظاهر
و باطني دارند نميش��ود آنها از روي ظاهرشان قضاوت کرد.
باید حوصله کرد و شناختشان .در برابر دستورات خداوند نیز
باید تسلیم بود و تنها به سختيها و تلخيهاي ظاهري احکام
الهي نگاه نکرد.

منبع:با استفاده از تفسير نمونه ﺝ ،2ﺹ 107

حفﻆ و نگهداري درجه حرارت بدن در هواي سرد به
انرژي زيادي نياز دارد .يكي از راههاي كاهش مصرف
انرژي در حيوانات تحرك كمتر است (خواب زمستانه و
خواب تابستانه) حيوانات در اين خوابهاي طوالني مدت،
برخي از سلولهاي مغزي خود را از دست ميدهند و دوباره
در زمان بيدارشدن آنها را به دست ميآورند.
جانوران از نظر تنظيم دمای بدن خود دو دستهاند:

خونسردها

دمای بدن جانوران خونسرد ثابت نیست و به دمای محیط
وابسته است .یعنی اگر دمای محیط بیشتر شود دمای بدن
این جانوران نیز افزایش پیدا میکند و برعکس .تحمل دما در
این جانوران بین  35 � 4درجه است که اگر دماي محیط در
زمستان از این دما کمتر شود جانور به خواب زمستانی ميرود
و در تابستان اگر دما باالتر برود ،خواب تابستانی اتفاق میافتد.
دمای بدن این جانوران ثابت بوده ،تحت تاثیر محیط قرار
نمیگیرد .از این گروه جانوراني نیز هستند که در مکانهاي
بسیار سرد زندگي ميکنند و به خواب زمستانی میروند؛ مانند
خرس قطبي .برخی نیز در محلهایي ساکن هستند که تابستان
گرم و خشک دارند و غذا و آب به سختي پیدا میشود ،این
جانوران به خواب تابستانی میروند .در هر دو حالت این کار
برای صرفهجویی در مصرف آب و غذا صورت میگیرد تا
بتوانند با کاهش مصرف انرژی طول مدت سرما و گرما
را سپری کنند.
یکی از این جانوران قورباغه است .جانوری خونسرد که
در زمستان درجه حرارت بدنش آنقدر پایین میآید
که از حرکت میافتد .او خود را در گل و الی قعر
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خونگرمها

حوضچهها مدفون میکند و در طول زمستان بیحرکت باقی
میماند (خواب زمستاني) .در بهار با گرمترشدن هوا قورباغه
دوباره فعال میشود .در تابستان هنگامی که هوا خیلی گرم
است قورباغه دوباره خود را در گل و الی خنک مدفون
ميکند.
موش خرمای کوهی یکی دیگر از جانورانی است که خواب
زمستانی دارد .در این دوران ضربان قلب او از  140بار به دو
یا سه بار در دقیقه کاهش مییابد .دفعات تنفس از  25بار
در دقیقه به یک یا دو بار و درجه حرارت بدن از  38درجه
به  10درجة سانتیگراد میرسد .معموالً این جانور در اواسط
فروردین و اوایل اردیبهشت در حالی که بسیار الغر و ضعیف
شده از خواب زمستانی بیدار میشود.
خرسهای خاکستری برای دورههای طوالنی تا هفت ماه در
حالت خواب پیوسته به سر میبرند .آنها در این حالت دمای
بدن خود را بین  32تا  35درجة سانتيگراد حفﻆ میکنند و از
چربی ذخیره شده در بدنشان برای تامین آب از دست رفته
و انرژی مورد نیازشان استفاده میکنند.
جانوران دیگري هم هستند که خواب زمستاني دارند؛ مانند:
خفاشها ،مرغ مگسخوار (کوچکترین پرندة دنیا ) ،موش
کیسهدار ،همسترها ،حشرهخوارانی مثل خارپشتها و برخی
پرندگان موشخوار و حتي ماهيها.

مليكا قليﭻپور

محمودپوروهاب
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 -2پیشوای پنجم ،مؤسسه در راه حق
 -3درونمایی از زندگی امام باقر ،مهدی پیشوایی
 -4ستارگان درخشان ،محمد جواد نجفی
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تصویرگر :وحید خاتمی

صدای بغ بغوی کبوترها میآمد .روی ایوان ایس��تادم .کمی
تماشایش��ان کردم .بعد رفتم توی حیاط ،ظرفهایشان را پر
از آب کردم و کمی دانه برایش��ان ریختم .کبوترها تند و تند
ش��روع به خوردن کردند .کنار النهش��ان نشستم .دوباره به
آنها چش��م دوختم .چقدر زیبا و دوستداشتنی بودند .انگار
فرشتههای کوچک خدا بودند .احساس خوبی داشتم .در همین
موق��ع دختر كوچكم در حیاط را باز كرد .گویا از چیزی فرار
میکرد .باعجله دوید وس��ط حياط ،از جا بلند ش��دم تا بروم
بپرسم چه شده که سر و کلّة مرد همسایه دم د ِر حیاط پیدا
شد .من و مرد همسایه چند وقت بود که س ِر موضوعی با هم
اختالف داش��تیم .او دس��ت بچهاش را گرفته بود .بچ ه گریه
میکرد و یک طرف صورتش هم ِگلی بود .تا چشمش به من
افتاد شروع کرد به داد و فرياد زدن.
گفتم« :آقا چه شده! چرا داد و فریاد راه انداختی؟»
ـ از من میپرسی چه شده؟ ببین آن بچة بیتربیتت چه بالیی
بر س ِر دخترم آورده.
ـ آقا بچهاند دیگر .گاهی با هم خوبند ،بازی میکنند .گاهی هم
دعوایشان میشود .ما بزرگترها که نباید...
آن قدر عصبانی بود که اجازه حرفزدن بیشتر را به من نداد.
صدایش را بلندتر کرد و حرفهایي بد و زش��ت به من زد.
من از اين حرفها خیلی ناراحت ش��دم .کبوترها هم ش��لوغ
ميكردند و هی دور و برم میگشتند .چوبی را که کنار در بود،
برداشتم تا به او حمله کنم ،اما جلوی خودم را گرفتم .در را با
عصبانیت محکم بستم و چوب را با خشم و با قدرت تمام به
طرف کبوترها پرت کردم .اص ً
ال نفهمیدم چه کار میکنم .یک
دفعه دیدم دو تا از کبوترهايم روی زمین افتادهاند .جلو رفتم،
هر دو ُمرده بودند .يكي هم زخمی شده بود و خودش را روی
زمین میکشید .خیلی غُصهام گرفت .همسرم از الی د ِر اتاق
سرش را بیرون آورده بود و با نگرانی نگاهم میکرد .همه چیز
را فهمیده بود.
د ِر حیاط خانه به صدا در آمد .فکر کردم دوباره همان همسایه
اس��ت .با خشم زیاد به طرف در رفتم .این بار تصمیم داشتم
محکم جلوی او بایس��تم .اما وقتی در را باز کردم ،امام محمد
باقر(ع) و یکی از دوستانش را پُشت در دیدم .آنها سالم کردند
و توی حیاط آمدند .امام با دیدن کبوترهای مرده ایستاد و با
تعجب به آنها نگاه کرد.
گفتم« :آقا من تقصیری ندارم .این همسای ه بدزبان باعث شد تا
خشم و ناراحتی خود را سر این زبانبستهها خالی کنم».
ام��ام جلو رف��ت .کبوتر زخمی را در دس��تش گرفت .خیلی
ناراحت شد .هرگز او را این قدر ناراحت ندیده بودم .روی پلّه
ایوان نشس��ت .با دلسوزی و مهربانی پرهای کبوتر را نوازش
کرد .بعد به پای زخمی و شکستهاش دست کشید .طوری با
دلسوزی و ناراحتی به پای شکستة کبوتر نگاه میکرد که انگار

بچة آدم اس��ت .بعد با کمک دوستش با پارچهای جای زخم
کبوتر را آرام و با دقت بست.
آن وقت به من نگاه تندی کرد و گفت« :ای ابوحمزه برای هر
یک از کبوترهایی که ُکشتهای یک دینار صدقه بده!»
کسی که همراه امام بود پرسید« :برای ُکشتن هر حیوانی باید
صدقه داد؟»
ُ
امام با ناراحتی پاسخ داد« :آخر او اینها را از روی خشم کشته
اس��ت .هر حیوانی را که از روی خش��م ب ُ ُکش��ند باید صدقه
بدهند».
از ناراحتی زیاد گوشة حیاط نشستم .سرم داغ شده بود و انگار
سوت میکشید .سرم را میان دستهایم گرفتم .نمیدانستم
چ��ه کار کنم .با خودم گفت��م« :وای! دیدی آبرویم پیش امام
رفت .او همیش��ه به ما درس اخالق میدهد که با همسایهها
و مردم خوشرفتاری کنیم ،به حیوانات احترام بگذاریم .خشم
خود را موقع ناراحتی و عصبانیت کنترل کنیم .آه ،حتم ًا حاال
فکر میکند من چه آدم بدی هستم».
از بس ناراحت بودم ،متوجه چیزی نمیشدم .نمیدانم چقدر
طول کشید ،سرم را كه بلند کردم کسی در حیاط نبود .در باز
بود ،امام و دوستش رفته بودند .بلند شدم و توی خانه رفتم.
دخترم از ترس خودش را گوشهای پنهان کرده بود .همسرم
که خیلی نگران حالم بود ،پرسید« :چرا آقا و دوستش را تعارف
نکردی بیایند توی خانه».
ـ از بس ناراحت بودم متوجه رفتنشان نشدم .حتی فرصت
نشد بپرسم برای چه آمدهاند .حتم ًا کار مهمی داشتند.
فوری لباسم را عوض کردم .همسرم پرسید« :کجا میروی؟»
 میروم پیش آقا امام باقر(ع) ،ببینم چه کارم داشت .حتم ًا ازِ
دست من خیلی ناراحت است.
از خانه بیرون زدم .مرد همسایه را دیدم جلوی خانهاش روی
سنگی نشسته بود .تا مرا دید آرام از جایش بلند شد .ایستادم،
با خودم گفتم خوب نیست دو تا همسایه با هم بد باشند .بهتر
است بروم حالش را بپرسم و از او دلجویی کنم.
به سویش رفتم .او هم چند قدم جلو آمد .دستش را به سویم
دراز کرد .با هم دست دادیم .گفت« :ببخشید ،عصبانی شدم و
حرفهای بد زدم».
خندیدم و گفتم« :طوری نیست ،بزرگترها هم گاهی اشتباه
میکنند».
هم دیگر را بوس��یدیم .خداحافظی کردم و به سوی خانة امام
راه افتادم.
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عكس :امير قادری
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تاریخی و تفریحی

درياچة فدك

بزرگترین دریاچة مصنوعی غرب کشور
است و تپه جغا که در کنار این دریاچه
قرار دارد و از باالی آن میش��ود تمام
ش��هر را دید ،تپهای آتشفشانی بوده و

نمای  360درجه دارد.

باغ فدك

باغي با سه دریاچة بزرگ که قایقرانی
در آن برای مس��افران بسیار دل انگیز
است .پارک پرندگان هم در این باغ با
 78گونه پرنده وجود دارد.

مسجد سلطانی

مرب��وط به زمان قاجار اس��ت  .طرح
و نق��ش آن از مس��جد ام��ام تهران
گرفته شده 16 .حجره دارد که برای
سکونت طالب در نظر گرفته شده بود
نهای آن با کاشیکاریهای زیبای
ایوا 
دوره قاجاریه تزیین شده است.

مسجدجامع

امامزاده جعفر(ع)

قدیمیترین مس��جد در غرب ایران اين بزرگ��وار با پنج واس��طه به حضرت
است .که در قرن پنجم هجري دوره سجاد(ع) میرسد .ساختمان هرمی شکلی
سلجوقیان روی آتشکدهای که قبل از دارد ک��ه ارتفاع گنبد آن  25متر اس��ت.
طبق��ات گنب��د هرم��ی آن هج��ده طبقه
اسالم وجود داشته بنا شده است.
اس��ت .معماری این بنا به دوره سلجوقیان
(717ق) بر میگردد در ورودی آن چوبی
و منبتکاری دوره صفویه است .
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گلدشت

درة بزرگ��ی ک��ه در دامنه زاگ��رس جا گرفته و
روستاهای آباد زیادی در این دره قرار دارند .پر
از باغهای س��یب و چشمهسارهاي زیباست و از
مناطق ییالقی بروجرد به شمار میآید.
 .1ورشوس��ازي عبارتست از تهيه و ساخت انواع ظروف از
جنس ورشو .كه خود ورشو نوعي آلياژ است كه از نيكل و
روي و مس تش��كيل ش��ده و اولين بار از كشور لهستان به
ايران آمده و از نام ورشو مركز لهستان گرفته شد.

خندههای
زيرخاكی
عليرضالبش

عذر جوحی
لطیفههای ُجحا یا جوحی به بيشتر زبانهای دنیا ترجمه شده
اس��ت .جوحی را در ایران به نام مال نصرالدین میشناس��ند.
بعض��ی اعتقاد دارند جحا و جوحی یک نفر نیس��تند بلکه دو
نفرندُ .جحا یک آدم پخمه و سادهلوح است اما جوحی حیلهگر
و مکار است و همه حقهها را بلد است .شاید هم هر دوی اینها
یک نفر باشند که در موقعیتهای مختلف شخصیتهای
مختلفی از خود نشان میدهد .کسی چه میداند؟!

ماه کهنه و نو

یک نفر از جوحی پرس��ید وقتی ماه نو
میشود ،ماه کهنه را چه کار میکنند؟
گفت« :ای ابله! تا به حال نفهمیدی؟
ماههای کهنه را خرد میکنند و از
آنها ستاره میسازند».

مهما نی
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تصویرگر :وحید کریمیان

خسیس��ی جوحی را ب��ه مهمانی
دعوت ک��رد و گفت« :بیا خانة ما
نان و نمکی هست با هم میخوریم».
جوحی به خیال اینکه خسیس تعارف
میکن��د و غ��ذای دیگری دارد ب��ا او به
خان��هاش رفت .میزبان همان نان و نمکی را که
گفته بود بر سر سفره آورد .در همین وقت فقیری به در
خانه آمد و گفت« :به من غذایی بدهید».
صاحبخانه گفت« :برو خدا روزیات را جای دیگری بدهد».
فقیر دوباره غذا خواست.
این دفعه صاحبخانه گفت« :اگر نروی ،سرت را با چوب میشکنم».
جوحی فریاد زد که ای فقیر! زودتر فرار کن .این نامرد هر چیزی
بگوید ،همان را بیکم و کاست انجام میدهد.

روزی همسایه از او طنابی خواست .گفت« :شرمندهام .زنم روی
طناب کنجد پهن کرده است تا خشک شود».
همسایه گفت« :این چه حرفی است که میزنی ،چطور میشود
روی طناب کنجد پهن کرد؟»
گفت« :اگر بخواهم به تو طناب ندهم همین بهانه بس است .اص ً
ال
میخواهی بگویم روی آن آرد پهن کرده است؟!»

افتادنپیراهن

پیراهن ُجحا روی بند رخ��ت آویزان بود .باد آمد و آن را روی
زمین انداخت.
ُجحا به زنش گفت« :باید یک قربانی بدهیم».
زنش گفت« :برای چی؟»
ُجحا گف��ت« :برای اینکه من داخل پیراهنم نب��ودم وگرنه االن
دست و پایم شکسته بود».

اسب و قاطر زیرخاکی

روزی جح��ا به دیوار طویلهاش میخ میكوبید .از روی اتفاق دیوار
سوراخ شد و طویلة خانه همسایه ،که پشت دیوار طویله جحا بود،
پیدا ش��د .جحا اسب و قاطرهای زیادی آنجا دید .رفت به زنش
مژده داد و گفت« :بیا دیوار طویله را کندهام و اسب و قاطرهای زیر
خاکی پیدا کردهام .به گمانم این اس��ب و قاطرها را كسي از قديم
اينجا قايم كرده بود و من االن كشفشان كردهام».

مزد بارکش

ُجحا روزی آرد خریده بود و با باربری به خانه میبرد .در بین
راه میان ش��لوغی مردم ،باربر با آرد گم شدُ .جحا چند روز بعد
باربر را در خیابان دید و خودش را قایم کرد.
گفتند« :چرا پنهان شدي و نرفتی آردت را از او بخواهی؟»
گفت« :ترسیدم که مزد باربریاش را بخواهد».

منبع :كتاب جوحي ،تأليف احمد جاهد ،انتشارات دانشگاه تهران ،1383 ،چ دوم
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Fun
Mohammad Ali
Ghorbani

A comb!
A Joke to Think

Teacher: How can we get
some clean water?
Student: Bring the water
.from the river and wash it
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Illustrator: Sam Salmassi
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Teacher: What do you get
if you add 4,657 and 7,854
then subtract 678 and divide the answer by 62?
Student: A Headache!

A Riddle to Think

What has teeth but cannot eat?

NAPKIN
PLATE
SAUCER
SPOON
TABLE
BOWL
CUP
FORK
GLASS
KNIFE
TEAPOT

BOWL
KNIFE

GLASS

TEAPOT

CUP
SAUCER

PLATE

SPOON

FORK

NAPKIN

TABLE
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زير نظر عليرضا لبش من منتظرم
منتظر باد
شاید سحر خورشید در خانهام را زد
منتظر ترانهها هستم
شاید باد شعرهای تازهای برایم آورد
منتظر عطر اللهها
شاید یاس به صرف چای
به خانهام قدم گذاشت
...
دوست خوبم یاسمن شمس از سبزوار
چن��د نثر ادبی برایم فرس��تاده بودی .یک��ی از نثرهایت را با
کمی تغییر پلکانی زیر هم نوشتم .یک شعر سپید پدید آمد.
برای س��رودن شعر سپید به خیال و تصویر نیاز است که تو
به خوبی در نوش��تههایت از این عناصر بهره گرفتهای .شعر
28
درهم تنیدگی عاطفه و خیال است در بستر زبان و موسیقی.
تو به خوبی در نوشتههایت عاطفه و خیال را درهم تنیدهای و
توانستهای اولین قدم را در راه سرودن شعر سپید برداری .باید
بیشتر شعر بخوانی و بیشتر بنویسی تا به زبان و موسیقی هم
در شعر دست پیدا کنی.
برایت آرزوی موفقیت میکنم و منتظر آثار بهترت هستم.
تصويرگر :محبوبه بابايی
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دوستان خوبم
نقشههای ذهنیای که براي شرکت در مسابقة نقشة ذهني
کشیده بودید به دستمان رس��ید .بعضی از آنها خالقانه و
زیبا بود .بعضی از ش��ما ابتکار به خرج داده بودید و نقشه
ذهنی ش��هرتان را کشیده بودید .ما از بین نقشههای ذهنی
مختلف زیباترین و خالقانهترین نقشهها را انتخاب کردیم
و معرفی میکنیم:
فهیمه منتظری – اصفهان (نقشة ذهنی دربارة برق)
کوثر یوس��فی – اصفهان – روستای نیس��یان (نقشة ذهنی
روستای نیسیان)
مرضیه زمانی – زنجان( نقشة ذهنی استان زنجان)
شهرزاد درخشانی – تهران (نقشة ذهنی کره زمین)
نگین یاورزاده و محیا راغبی – تهران ( نقشة ذهنی انواع
آب و هوا)
ش��قایق ش��یرزادی و تینا هاش��می – تهران( نقشة ذهنی
آموزش جغرافیا)
نیلوفر کریمي (نقشة ذهني شاهان قاجار)

رنگ به رنگ
آفتابپرس��ته میپره وس��ط جعبه مداد رنگی
یههویی هنگ میکنه!!
آیدا امینزاده  /اردبیل

تخمگذار
موقع خوردن ش��ام برای مرد خسیسی مهمان آمد .میزبان
خسیس به مهمان که منتظر غذا بود ،گفت اگر گرسنه هستید،
مرغ هست .بگویم تخم بگذارد؟!
حسن امجدی /شیراز

صادق هاشمزاده /اردبیل
دوست دارم پر بزنم تا ابر و آسمان
کاشکی میشد روم پیش ماه و کهکشان
خانهام ای کاش بود روی ابر و روی ماه
خواب یا رویا شود هر چه تاریک و سیاه
دوست دارم پر زنم در هوا پرواز کنم
زندگی تازهای در خودم پیدا کنم
فاطمه سادات صدرالغروی /تهران
ب��ه رویاهای خود پا نهادم و مرغ نگاهم را به پرواز درآوردم
تا پری دریایی وجودم را پیدا کنم .پروازکنان به این سو و آن
سو روانه ش��دم .در مسیر پرواز لبخند گلها ،صدای چهچة
گنجش��کان ،رودهای خروشان ،ابرهایی که مانند پر طاووس
لطی��ف و زیبا بودند و خورش��ید را دیدم ک��ه مانند مادری
مهربان از ج��ان و دل گرمای محبتش را در همه جا پخش
میکرد .به فکر فرو رفتم ،کیست که جان و امید را در همه جا
پخش کرده؟ بله او خداست .خدایی که آفرینندة جهان است.
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صرفه جویی
پدر خسیس« :پسرم در امتحان نمره چند گرفتی؟»
پسر« :بیست شدم پدر جان».
پدر خسیس« :تو که با نمره ده هم قبول میشوی ،چرا خودکار
هدر میدهی و بیشتر مینویسی؟!»
صادق هاشمزاده /اردبیل

محمدرضا خالقی /ساری
دوستی دارم به نام توپولف
کار او باشد همیشه خور و پف
او همیشه میخورد یک تن غذا
بلکه درآرد دل خود از عزا
او همیشه هست در بند رژیم
ناگهان میرود او سوی آیسکریم
نودل و دنت برایش کوچک است
او پی خوردن یک من پفک است
هر گه او پچ پچ کند با دیگران
فاش گوید سخن از حال نهان
عاشق درس علوم و هنر است
در ره علم همیشه در سفر است
خالقی پس سخنت کوتاه کن
پس درون خویش را آگاه کن

زنگ
انشاء
عبداهلل مقدمي
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تصویرگر :میثم موسوی

زن��گ انش��اء :البت��ه بر هم��ه واضح و مبرهن اس��ت که
اینترنت چیز بس��یار خوبی اس��ت که آدم میتواند با آن
کالس بگذارد و با داییاش توی بالد کفر _ که نمیدانیم
کجاست _ حرف بزند و دایی آدم به آدم بگوید ماشااهلل
چقدر بزرگ شدی و آدم ذوق کند!
زنگ ریاضی :اینترنت اگر دو تا خوبی داشته باشد ،سه تا
هم ب��دی دارد ،پس میماند چند تا؟ یک بدی ،آدم قبل
از اینکه برود نمرهاش را به مامانش یکجوری بگوید که
مامانش ناراحت نش��ود و قرص اعصاب نخورد ،اینترنت
بهش میگوید و آدم وقتي میآید خانه ،فقط کتکش مانده
که بخورد و برود بخوابد!
زنگ فارسی :من یار مهربانم دانا و خوش بيانم
اینترنتم؟ نه جانم!
دانی که اسم من چیست؟

زنگ جغرافی :آقا اجازه! ما اول با استفاده از شبکه جهانی
اینترنت ( بابایمان گفت اینطوری بگو که کالسش بیشتر
بش��ود! ) و در اتاقهای مفید چ��ت فهمیدیم که پایتخت
کش��ور باکالس فرانسه ،که مردمانش هم به زبان فارسی
حرف میزنند ،موگادیشو است! ما خیلی خوشحال شدیم
که دانش��مان زیاد ش��د ،ولی بعد فهمی��دم آن آلنی که
ما باهاش چت کردیم و علممان زیاد ش��د همان حس��ن،
همسایة بغلیمان اس��ت و آن بیسواد هم نمیدانسته که
فرانسه پایتختش کن سولوقون است ،نه موگادیشو!
زنگ اجتماعی :اصوالً در جامعه امروز ،ارتباطات یک امر
نهادینه اس��ت که نیاز به بستر س��ازیهای فراوانی برای
پیشبرد اهداف کالن دارد! (روزنامه بابام! )
زنگ تاریخ :آقا اجازه! ما در تحقیقاتمان فهمیدهایم که اگر
اسکندر مقدونی با یزگرد س��وم توی اتاقهای چت آشنا
میش��دند .و مثل فیلمهاي هندی آخرش میفهمیدند که
با هم فامیلند ،االن روی س��نگهای تختجمش��ید مردم
آنطوری نامردی یادگاری نمینوشتند!
زن��گ علوم :ما ب��ا توجه به تجربة تلخ چت با حس��ن به
جای آلن ،ایندفعه توی یک سایت علمی رفتیم که خیلی
حرفهای دانش��مندی تویش ب��ود و آدم با خواندش در
آینده بیکار نخواهد ماند .ما در این سایت علمی فهمیدیم
که پانزده فوریه بر خالف تصور صاحبنظران ،تاریخ تولد
محمدرضا گلزار است نه مهناز افشار!!

زنگ
تفریح
خام و پخته
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باز کرد .کیا که سیا را مجهز دید ،مثل ماهی داخل تنگ سرخ
شد و یقة سیا را گرفت و از زمین بلندش کرد و گفت« :مگه
تو نگفتی اینجا همیشه آفتابه؟»
سیا خودش رو جمع و جور کرد و خواست یقهاش را از دستان
بزرگ کیا بیرون بکشد ،گفت« :همیشه آفتابی بود .نمیدونم
چرا این دفعه بارونی شده؟!»
کیا سرختر شد و گفت« :ای مارمولک! اگه همیشه آفتابی بود،
چرا با خودت چتر و بارونی آوردی؟»
س��یا که پاهایش هر لحظه بیشتر با زمین فاصله میگرفت و
بیشتر باال کشیده میشد ،دستپاچه گفت« :میخواستم عینک
آفتابی و کاله بردارم ،اشتباهی اینا رو آوردم».
کیاگفت«:آرهجونخودت.حاالتواینبارونچطوریپختهبشیم؟»
س��یامارمولک دوب��اره فش فش کرد و گف��ت« :غصه نخور.
ضربالمثل رو عوضش میکنیم که بسیار سفر باید تا شسته
شود خامی».
کیاکاردک از آن باال س��یامارمولک را ول کرد روی زمین و
گفت« :بدم نگفتی».
سیامارمولک پخش زمین شد و با گل و آب باران یکی شد.
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تصویرگر :وحید کریمیان

بوهواي ش��مال
س��ر کالس جغرافیا ،آقای علومی درباره آ 
کشور توضیح میداد که هوای معتدل و مرطوب دارد و نیمی
از سال در آن بارندگی است .سیا مارمولک با شیطنت سرش
را به گوش کیاکاردک نزدیک کرد و گفت« :اشتباه میگه.
من خودم ش��مال رفتم ،هواش همیش��ه آفتابیه».
کیا کاردک س��رش را خاراند و گفت« :س��یا اگه
دروغ بگی چنان میزنمت که با کاردک از روی
آسفالت جمعت کنن ».آقای علومی در حالی که
خطکشش را روی نقشة ایران میکوبید ،داد زد:
«ساکت .اينجا کالس درسه نه چاله میدان .کیانی
اگه میخوای چیزی را با کاردک جمع کنی ،برو سر
ساختمون بنایی کن».
کیا صورتش مثل ماهی قرمز سفرة هفتسین شد.
سیامارمولکوکیاکاردکتصمیمگرفتندتعطیالتتابستان
را به شمال سفر کنند ،تا هم به شغل هواشناسی مشغول باشند
و هم پخته شوند .آخر از قدیم گفتهاند بسیار سفر باید تا پخته
شود خامی .البته سیا مارمولک با شیطنت و بدجنسی میگفت:
«آنجا آنقدر هوا گرم است که میپزیم».
هر دو با یک دست تیش��رت و کرم ضد آفتاب راه افتادند
و سوار اتوبوسهای رشت شدند .البته سیا یک بارانی و چتر،
پنهانی توی کولهاش گذاشته بود .داخل اتوبوس سیا مارمولک
تخمه میشکست و پوستش را ميريخت توی کفش مسافر
صندلی جلویی که کفشهایش را درآورده و آسوده خوابیده
بود .کیاکاردک هم با گوش��ی همراهش «انگری بردز» بازی
میکرد و هی پرندهه��ا و خوکها را به جان هم میانداخت.
آقای مسافر صندلی جلو ميخواست نزدیک رشت پیاده شود.
وقتی پایش را در کفشش کرد ،دادش به هوا رفت:
 کدوم مردم آزاری تو کفش من پوست تخمه ریخته؟سیامارمولک با چشم و ابرو به کیاکاردک اشاره کرد که داشت
ب��ا لذت پرندهها را به ط��رف خوکها پرتاب میکرد و آرام
گفت« :این بود ».آقای مس��افر ،هیکل بزرگ کیاکاردک را
زیرچش��می برانداز کرد و گفت« :جوانند دیگه .ما هم جوان
بودیم از این کارا زیاد میکردیم ».و پیاده شد.
به رشت که رسیدند چنان بارانی گرفته بود که هر دو وقتی از
ماشین پیاده شدند مثل گربهای که پس گردنی خورده باشد،
دویدند و زیر یک سقف پناه گرفتند .سیا یواشکی دست کرد
توی کولهاش و بارانیاش را درآورد و پوشید و چترش را هم

سنجاققفلي

کاردستی
سپيدهفتحي
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عكس :علي خوشجام
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عروس��کهای نمایش��ی دنیایی دارند که وقتي
واردش ميشوی تازه ميفهمي چقدر لذتبخش
و خيالانگيز اس��ت .خیلی از این عروسکها به
آسانی ساخته میشوند؛ براي مثال ،با یک لنگه
جوراب یا یک دستکش کهنه!
ای��ن گورخر با مزه که برای نمایش در خیلی از
درسه��ا میتواند نقش مج��ری را بازی کند و
فضای خشک کالس را تغییر بدهد امروزآمده
تا با همة ما دوس��ت ش��ود و ما هم به كمك او
نمایشهای خالقانه اجرا کنیم.

برای این کار کافیست:
یک لنگه جوراب یا آستین راه راه سفید و مشکی،
دو تا چشم عروسک،
یک تکه ابر نازک،
سوزن و نخ و قیچی،
یک تکه پارچه قرمز و
کمی پولیش یا نخ کاموا برای مو داشته باشیم.
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حاال یک تکه ابر را به ش��کل دایره ببری��د و آن را از
وسط تا کنید.

دس��تتان را داخل آستین (یا جوراب ) کنید و ابر را با
نوک انگشتانتان به داخل بکشید(شکل)1
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بهتر است برای سر و بدن از آستینی با راههاي سفید
و مشکی اس��تفاده کنید ،اما جوراب هم بد نیست ( اگر
از جوراب اس��تفاده میکنید ن��وک آن را ببرید و دهان
عروسک را در همان جا نصب کنید).

1

2
3

با دس��ت دیگر لبه آس��تین را هم به سمت داخل تا
کنید(شکل  )2این قسمت دهان گورخر است.
یک بیضی قرمز از پارچه جیر یا هر پارچة ديگري ببرید و
در قسمت دهان قرار دهید .اینهم از زبان گورخر! (شکل)3
دو تا بالش��تک سفید درست کنید (بالشتک :از پارچه
سفید دایره ببرید و درون آن کمی پنبه بریزید و دور آن
را بدوزید تا گرد و قلنبه شود).
روی بالش��تک چشم عروسک بدوزید و حاال چشمها را
روی سر بدوزید( .شکل )4
جای موها هم که معلومه! روی س��ر و باالی چشمها
مقداری پولیش بچسبانید.
از مقوا دو تا گوش ببرید و با پارچه مش��کی برای آن
روکش درست کنید( .شکل)5
گوشها را روی س��ر طوری بدوزید که ایستاده باشند
(برای این کار دو گوش را با چند کوک به هم وصل کنید).
این گورخر در کالس جغرافی براي ما دربارة آفریقا
توضیح داد البته خیلی کارها ازش بر میآيد ببینیم براي
شما چه درسی را توضیح میدهد!
نظرت را برایمان ارسال کن.
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مهدي زارعي
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دوچرخه س��ادهترین و کوچکترین وسیلة نقلیهاي است که
تاکنون به دس��ت انس��ان ساخته شده اس��ت.آن را در زبان
انگلیسي  Bicycleميگویند که ترکیبي از دو عبارت ( Biدو)
و ( Cycleچرخ) است .این کلمات ریشة یوناني دارند.
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اسب چوبي
اولین انساني که تصمیم گرفت یک وسیلة دو
چرخ بسازد و تعادل خود را بر روي آن حفﻆ کند« ،سیوراک»
فرانسوي بود .او دو چرخ را با یک چوب افقي به هم متصل
کرد و دو چوب عمودي را به عنوان وسیلة کنترل (فرمان) این
دوچ��رخ قرار داد .که در واقع نوعي «روروک» دوچرخ بود و
فقط در صورتي حرکت ميکرد که کسي که در آن نشسته
بود ،پاهایش را به ش��دت بر زمین فشار ميداد ،مردم آن را
«اسب چوبي» مينامیدند و فروشندگان براي حمل بار از آن
استفادهميکردند.
دوچرخه روي جادة زمان
«بارون فون دریاس» در سال  1817از یک زین روي دوچرخه
اس��تفاده کرد .یک س��ال بعد «بارون س��اوربرن» فرانسوي
دوچرخهاي متفاوت ساخت .چرخ جلوي این دوچرخه بسیار
بزرگ بود و تنها راه حرکت آن ،کش��یدن طنابي بود که در
جلوي دوچرخه بسته ميشد .در سال  1881چرخهاي جلو و
عقب دوچرخه یک اندازه شدند و در سال  1888از تایرهاي
هوادار به عنوان رویة چرخ دوچرخه اس��تفاده شد .از آن به
بعد تغییرات دوچرخهها فقط مربوط به وزن و سرعت آنها
بود .کارخانههاي مختلف در طول سالهاي متمادي همواره
تالش کردهاند که از وسایل سبکتري استفاده کنند که امکان
سرعتگرفتن دوچرخه را بیش از پیش فراهم سازد.
فواید دوچرخهسواري
این ورزش هوازي به توانمندی و تقویت قلب و عروق کمک
ميکند .اگر به طور منظم دوچرخهسواري کنید ماهیچههاي
اطراف زانو و پشت ران ،مفاصل زردپي ،ماهیچههاي چهارسر
ران و لگن شما تقویت ميشوند .همچنین دوچرخهسواري در
باالبردن مصرف اکسیژن بدن ،تقویت قدرت عضالني پاها،

تقویت توانایي بدن ،تناس��ب قسمت باالي پا و مچ و کاهش
درصد چربي مؤثر است.
انواع مسابقات
بیشتر ما فکر میکنیم در رقابتهای دوچرخه سواری ،گروهی
ب��ه صورت همزمان با هم در یک جاده رقابت میکنند و هر
که زودتر از خط پایان عبور کرد ،قهرمان ميشود ،اما مسابقات
دوچرخه سواری دارای تنوع فراوانی است.
تایم تریل (تریال)
از جمله رقابتهایي اس��ت که به ص��ورت انفرادي در جاده
برگزار ميش��ود .دوچرخهس��وار با عالمت داور کار خود را
به تنهایي ش��روع ميکند تا به خط پایان برسد .تالش
هر دوچرخهسوار این است که مسابقه را در زمان
کمتري به پایان برساند .در تایم تریل تیمی هم
چهار عضو یک تیم مسابقه را شروع ميکنند و
هرگاه سه نفر آنها از خط پایان بگذرند ،به عنوان
زمان تیم آنها در نظر گرفته خواهد شد.
پیستمسابقه
ورزشگاههاي اختصاصي دوچرخهسواري «ولودروم» نام دارند.
طول پیس��ت ولودروم  333متر و عرض آن  7متر اس��ت و
نس��بت به سطح افق شیب  33تا  45درجه دارد و مسابقات
زیر در آن برگزار می شود:
اسکراچ
در این مس��ابقه ،نیمي از دوچرخهسواران در قسمت بیروني
پیس��ت (در کن��ار نردههاي کناره پیس��ت) و نیمي دیگر در
قس��مت داخلي و بر روي خط شروع مستقر ميشوند .مسیر
مس��ابقه براي مردان پانزده کیلومتر و براي زنان ده کیلومتر
است.
مسابقه دور امتیازي
در این مس��ابقات ،دوچرخهسواران باید  120دور در پیست
رکاب بزنند ( 40کیلومتر) از هر تیم دو نفر حق شرکت دارند
و مس��ابقات با حضور  24 � 29ورزشکار از تیمهاي مختلف
برگزار ميشوند.
مدیسون
قوانین این رقابت به مسابقة دور امتیازي شباهت دارد .مسابقه
حداکثر با حضور هجده تیم دو نفره برگزار ميشود و ردهبندي
بر حسب مجموع امتیاز اعضاي تیم محاسبه ميشود.
مسابقة  1000متر سرعت انفرادي
در این رقابت هر دوچرخهس��وار در یک طرف پیس��ت قرار
ميگیرد؛ به طوريکه دقیق ًا دو ورزش��کار به میزان نیم دور از
هم فاصله دارند .هر یک از نفرات باید یک کیلومتر رکاب بزند.
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كايرين
در اين رقابت 8ـ 6دوچرخهس��وار در پشت يك موتورسوار
حركت ميكنند .موتور با سرعت  25كيلومتر در ساعت كار
خود را آغاز ميكند و اين سرعت را در پايان به  45كيلومتر
در ساعت ميرساند .دوچرخهسواران چهار دور را پشت موتور
حركت ميكنند و سرانجام در دور پاياني و با كنار رفتن موتور،
اجازه پيدا ميكنند كه با تمام نيرو ركاب بزنند.
حذفي
در اين رقابت پس از هر دور ،يك دوچرخهسوار از مسابقه كنار
خواهد رفت .تعداد دورهاي مسابقه به تعداد شركتكنندگان
بستگي دارد؛ مث ً
ال در مس��ابقهاي با حضور ده شركتكننده،
رقابت در هشت دور برگزار ميشود.
تعقيبي
مسابقة تعقيبي در مسافت چهار كيلومتر و در دو طرف پيست
به صورت همزمان برگزار ميش��ود .ورزش��كاري كه بتواند
فاصله را از ميان بردارد و از پش��ت به حريف نزديك شود،
برنده خواهد شد.
دوچرخهسواري در ايران
اولين دوچرخهها را کارمندان اروپایی حدود صد سال قبل به
ايران آوردند .ابتدا مردم عالقهای به این وسیله نداشتند ،اما

با گذش��ت زمان بسیاری به آن روی آوردند و اولین مسابقه
کشورمان سال  1313برگزار شد .یک دهه بعد ،گروهی سه
نفره برای زیارت مرقدمطهر ائمه(ع) با دوچرخه مسیر ایران
و عراق را طی کردند .اولین افتخار ایران را «جعفر گلطلب»
س��ال  1337در آسیا كسب كرد و برنده دو مدال نقره شد.
بعدها نیز به افتخارات دوچرخه س��واری ایران افزوده ش��د.
ورزشکارانی چون حسن فرد ،خسرو حقگشا ،علي زنگيآبادي،
حس��ين عس��گري و قادرميزباني در آسیا به عنوان قهرمانی
دست یافتند.
شما به عنوان دوچرخهسوار خوب باید...
از س��قوط از روی دوچرخه نترس��ید! پس از آنکه شروع به
رکابزدن کردی��د ،باید ببینید به چه نوع رکابزدنی عالقه
دارید؟ اگر دوس��ت دارید س��ریع رکاب بزنید ،میتوانید به
یک دوچرخه سوار س��رعتی تبدیل شوید که در رقابتهای
پیست و در مسافتهای کم ،با سرعت رقابت میکند .اما اگر
پاهای سریعی ندارید ،باید با تمرین ،زمان رکابزدن خود را
افزایش دهید و به یک ورزشکار استقامتی تبدیل شوید که در
مسافتهای طوالنی در جاده رکاب خواهد زد .یادتان باشد که
هنگام رکابزدن ،نباید قوز کرده ،کمر خود را خم کنید .بلکه
در زمان سرعت گرفتن ،باید کل باالتنه خود را به سمت جلو
ببرید تا هیچ فشاری به کمرتان وارد نشود .نوشیدن مایعات را
حتی هنگام رکابزدن فراموش نکنید!

اﺑتﺴامات

اﻟﺬهابإ َﻟیاﻟ َﻘ َﻤرِ
ُ

عادل اشكبوس

َرس اﻟ َﻘ َﻤ ِﺮ:
ﻗﺎﻟَ ْﺖ ُﻣ َﻌﻠﻤ ُﺔ ُ
ﺮح د ِ
اﻟﺠﻐﺮاﻓﯽ ﻟِﻠﺘﱠﻼﻣﻴﺬ َﺑﻌ َﺪ َﺷ ِ
» َﻣﻦ ُ
ﻫﺎب إﻟﯽ اﻟ َﻘ َﻤﺮ؟«
ﻣﻨﻜﻢ ُﻳ ِﺤ ﱡﺐ اﻟ ﱠﺬ َ
َر َﻓ َﻊ ُﻛ ﱡﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴ ِﺬ أﻳﺪ َﻳﻬُﻢ ّإﻻ و ِاﺣﺪاً.
ﻫﺎب إﻟﯽ اﻟ َﻘ َﻤﺮ؟«
اﻟﻤ َﻌ ﱠﻠﻤﺔ» :ﻳﺎ ﻫﺎﺷﻢ ،ﻟِﻤﺎذا ﻻ ُﺗ ِﺤ ﱡﺐ اﻟ َﺬ َ
َﻓﻘﺎﻟﺖ ُ
»ﻷن أﺑﯽ َ
ــﻢ :ﱠ
رﺟﻊ إﻟﯽ
َﻓﻘﺎل ِ
ﻫﺎﺷ ٌ
ﺮوﺟ َﻚ ِﻣﻦ ا ْﻟ َﻤﺪ َر َﺳﻪ اِ ْ
ﻗﺎل ﻟﯽَ :ﺑﻌ َﺪ ُﺧ ِ
ﻴﺖ ُﻣ َ
ﺒﺎﺷ َﺮة«.
اﻟ َﺒ ِ
أك َﺒ ُر َﺣ َﻴﻮ ِان
َﻃ َﻠ َﺐ ا ْﻟ ُﻤﺪ ﱠَر ُس ِﻣﻦْ َأﺣ ِﺪ َﺗﻼﻣﻴ ِﺬ ِه ْأن َﻳ ُﺮﺳ َــﻢ أﻛ َﺒ َﺮ َﺣ َﻴﻮانٍ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟ ِﻢَ
اﻟﺴ ّﺒﻮر ِه؛
َﻋ َﻠﻲ ﱠ
َأﺣﺪُ اﻟﺘﻼﻣﻴ ِﺬ َر َﺳ َﻢ ُﻧﻘﻄﻪ َﺻﻐﻴ َﺮهً؛ َﻓ َﺴﺄﻟَ ُﻪ ا ْﻟ ُﻤ َﺪ ّر ُس» :ﻣﺎ ﻫﺬا؟!«
ﺄﺟﺎب ّ
اﻟﻄﺎﻟِ ُﺐ» :ﻫﺬا ٌ
ﻓﻴﻞ َﻳﺄﺗﻲ ِﻣﻦ َﺑﻌ ِﻴﺪ«.
َﻓ َ

36

اﻟ ّراﺋد ﻓﻲ اﻹﺟاﺑﻪ
اﻻﺑﻦ» :أَ َﺗﻌ َﻠ ُﻢ ﻳﺎ ﺑﺎﺑﺎ ،أ ﱠﻧﻨﻲ ّ
أﺟﺎب َﻋ َﻠﻲ ﺳﺆالِ
اﻟﻄﺎﻟِ ُﺐ اﻟ َﻮﺣﻴﺪُ اﻟﺬي َ
اﻟﻤﻌ ﱠﻠﻢاﻟﻴﻮ َم؟«
َ
ﺮﺣﺒﺎً ِﺑﻚ! ﻣﺎ َ
ﻛﺎن اﻟﺴﺆال؟«
اﻷبَ » :ﻣ َ
َ
ﱠ
اﻻﺑﻦَ » :ﻣﻦ اﻟﺬي ﻣﺎ ﻛﺘ ََﺐ و ِاﺟ َﺒﻪُ؟«
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تصويرگر :سام سلماسی

ِ
ُ
الكلماتالمتقاطع ِه
جدول
 .1موبایل
 .2پیراهن پسرانه
 .3گاو ماده
 .4کیف بزرگ مدرسه
 .5دیوار
 .6سرباز
 .7نامه
 .8پنجره
 .9انار
 .10دریا
 .11خانه

 .12میوهها(سبد میوه)
 .13سیب
 .14گل سرخ
 .15ماشین(خودرو)
 .16شلوار پسرانه
ِ .17کشتي
 .18صندلی
 .19چادر عربي
 .20ستون
 .21کالغ
 .22تابلو

بزرگترين سايت آموزشی كشور

شبكهملیمدارسايران(رشد)

سيد كمال شهابلو

شبکه ملی مدارس ایران (رشد) ،نام پایگاهی اینترنتی وابسته
به وزارت آموزش وپرورش است که برنامهها و فعالیتهای
آن با مس��ولیت س��ازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
مدیریت میش��ود .هدف این شبکه ارائه دستاوردهای نوین
آموزشی و پرورشی است .

خدمات شبكه رشد

دانشنامه
اطالعات تکمیلی علمی (شامل مقاالت علمی علوم انسانی و
علوم پایه میباشد).

سوال و آزمون
ش��امل  13000س��وال و پاس��خ تش��ریحی برای باال بردن
مهارتهای آزمونها
هدايتتحصيلی
به ش��ما اطالعات کامل درخصوص رش��تهها و دانش��گاها،
مشاغل و بازار کار میدهد.

نويسنده:اولگاپروفسكايا
ترجمه :حبيباهلل فروغيان
ناشر :نخستين (تلفن) 021�66418979 :
چاپ اول :تابستان 1390
قيمت 5500 :تومان

«ميدانستم که تنها راه جلب اعتماد حیوانات این است
که به آنها غذاي خوب بدهي .فورا ً به طرف آشپزخانه
دویدم ،در کاس��ه شیر ریختم و کمي نان در آن تلیت
کردم و به آهنگري برگشتم .در را کمي باز کردم تا کمي
روشنتر باشد .کاسه را روي زمین گذاشتم و خودم در
تاریکي پنهان شدم».
«در حیاط بچهها دورم را گرفتند و پرس��یدند« :خوب،
گرگها چطور گرگهایي هس��تند؟ م��ن بدون ذرهاي
مکث جواب دادم :گرگهاي خیلي خوبي هستند .فوري
به من خو گرفتند.»...
داستان باال بخشي از کتاب «چوباري اسب باوفا» است .که
شامل مجموعه داستانهایي با موضوع زندگي حیوانات
در کنار انسانهاست .این داستانها بسیار هیجانانگیز و
داراي نکات آموزنده هستند .آشنایي با حیوانات و انسي
که با انسانها ميگیرند ،از جمله مواردي است که با آنها
آشنا ميشوید .در حقیقت شما با خواندن داستانهاي این
کتاب مهمان کودکان همسایگان شمالي ایران خواهید
شد و از وضع زندگي ،تحصیل ،استراحت ،سرگرميها و
تفریحات مورد عالقهشان مطلع میشوید.
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المپيادها
مهارتهای علمی و عملی هفت گروه المپیادهای (فیزیک،
ش��یمی ،ریاضی ،کامپیوتر ،زیست شناسی ،رباتیک ،علوم و
فنون جدید)
مجالت رشد
از ای��ن طری��ق عالقمن��دان میتوانن��د با بی��ش  30عنوان
جدیدتری��ن مجالت کمکآموزش��ی را در بخش عمومی و
اختصاصی دسترسی داشته باشند.
ساير خدمات سايت
اگر بخواهیم از س��ایر خدمات سایت نام ببریم میتوانیم به
موارد زیر اشاره کنیم:
کتابهای درسی( ،)pdf
پدافند غیرعامل،
فرهنگ واژگان،
جشنواره فیلم رشد،
گالری عکس،
خدمات مشاوره،
رایانامه،
کتابخانه آموزشگاهی ،نرمافزارهای کاربردی و دارالقرآن .

چوباری اسب باوفا

1
عبارت زير را
بخوانيد:
«کشم
شمشیرکشمشیر»

محمد عزيزیپور

2
شورها
ايك
که روي
معم ر است
و
ف) کدام کش يگیرد؟
ولش را
ال
م
ا
ج
حرف ا
پیشاني
ر
گ
ا
ه
يشود؟
است ک
ور
م
ب) کدام کش ک نوع بیماري ن «ﺙ»
ع ویتامی
ی
برداریم نام شور منب
کدام ک
پ) نام
است؟
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ب
3
را باي ين اع
د
ا
د
5
د
گذاشت چه ع
ال
ﺋ
م
ي
تا د
برابر گ و طر
ف
ت
 5=25ردد؟
ساوي
5
5 5 5=26
5
5 5 5=30
5
5 5 5=35
5
55

5
ت سؤال
ي عالم
دهيم؟
به جا
ي قرار
چه حرف
بايد
T V
X Z

W

H
?

F
N

A
K

4
وي
دستهاي ر دست
از ساية ايه به كدام ست؟
كدام ا
كدام س
اضافي
ار ،اوالً
ًا سايه
ديو ت .ﺛاني
بوﻁ اس
مر

6
مسابقة حضور ﺫهن � مدت
پاسخگويي 3دقيقه
پاسخ تمامي سؤالهاي زیر با حرف (ک) شروع ميشود.
 -1پر آبترین رود ایران
 -2مرکز استان البرز
 -3سبزینه
 -4از کشورهاي عربي
 -5منکر خداست
 -6بلندترین قلة آفریقا
 -7جانوري اقیانوسي
 -8شهر باغ فین
 -9خرس استرالیایي
 -10کشوري در شمال آمریکا

ِ .1کشَ م شمشیر ُکشَ م شیر
 .2الف) چین ب)کوبا پ) پرتغال
)5×5(+)5-5(=25 )3
)5×5(+)5÷5( =26
5+)5÷5(×5 =30
)5×5(+5+5 =35
( .4الف( )3ب( )5ج( )1د)2
سایة  4اضافي است.

رمز جدول :کاملترین سرمایه ادب است.

 .5حرف  Zزیرا هر یک از حروف از سه
خط صاف تشکیل شدهاند.
.6
ا .کارون
 .2کرج
 .3کلروفیل
 .4کویت
 .5کافر

ﭘاسﺦﴎگرمی

.6کلیمانجارو
 .7کوسه
.8کاشان
 .9کوآال
 .10کانادا

پس از حل جدول ،حروف مربعهای شمارهدار را به
ترتيب بنويسيد تا رمز جدول بهدست بيايد.
محمد عزيزیپور
مناسبت  26مهر

وزراء

مدرک

اجداد

تمدنی باستانی

ازجزایر اندونزی

هدایت شده

پهلو

عدالتخانه

دوباره کاری

استانی در
غرب کشور

1
مناسبت 16مهر

کشوراروپایی

فراوان

فلزمایع

2

3

رواج دادن

کارمند سفارت

هارد وارونه

مشکی
سمت چپ
زشت

6

واحد وزن
نوزاد

7

ویتامینی

امروزی

پسرعرب

تک

سوغات قم

مخترع دماسنج

جزیره ای

بارش یخی
پرستوی قرآنی

مرکز کردستان

8

سبزی خوردن

باالی چشم
است

9

پنج آذری

کشور گل
کالم بی آغاز

5

آخر

4
پایتخت ترکیه
خارج

11

نیست شده

فرزندِ فرزند

مادر

خوی

الگو

بازگشتن

نصف

روز تولد

فرمان

13

نام درختی

میلة آهنی

مادر عربی

عددی دورقمی

فراری شده

14

پشیما نی

مانند هم

مرکز پرو

15

بزرگ
ذره

دشتی در ایران

وی

رودی مرزی

ظلم

نفس

آقا

قله ای

پسوند شباهت

17
فرزند زال

18

تباه شدن

امام دهم
شیعیان
علیهالسالم

19
ر م ز ج د و ل:

روستا

16
20

سالخورده
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(رفتن به ماه)
معلم جغرافي بعد از ش��رح درس به دانشآموزان
گفت:
«چه كسي از شما دوست دارد به ماه برود؟»
همة دانش آموزان جز يك نفر دست باال بردند.
معلم گفت« :اي هاش��م ،چرا دوست نداري به ماه
بروي؟
هاش��م گفت« :زيرا پدرم به من گفته است بعد از
خارﺝ شدنت از مدرسه مستقيم به خانه برگرد».
(بزرگترينحيوان)
معل��م از يك��ي از دانشآموزان��ش خواس��ت ك��ه
بزرگترين حيوان جهان را روي تخته رسم كند؛
يك��ي از دانشآموزان نقطة كوچكي را رس��م كرد؛
معلم پرسيد« :اين چيست؟!»
دانشآموز جواب داد« :اين فيلي اس��ت كه از دور
ميآيد».
پيشتاز در جواب دادن
پسر« :بابا آيا ميداني كه من تنها دانشآموزي بودم
كه امروز به سؤال معلم جواب دادم».
پدر« :آفرين بر تو! سؤال چه بود؟»
پسر« :چه كسي تكليفش را ننوشته است؟»

طرز تهيّه

 1عصاره مرغ را در دو لیوان آب حل کنید.
 2رشته سوپی را در آب همراه عصاره مرغ بپزید.
 3پیاز را در روغن به خوبی تفت دهید تا طالیی رنگ شود.
 4گوجه فرنگیها را خرد کنید و به پیازها اضافه کنید و نمک و
فلفل هم بریزید.
 5پس از پخته شدن رشتهها ،رشتهها را به مواد اضافه کنید و در
ظرف را گذاشته و حرارت را کم کنید تا برای یک ربع با هم بپزد
و آب آن کام ً
ال تبخیر شود.
غذا را گرم نوشجان كنيد.
نمك و فلفل به میزان الزم
عصاره مرغ یک بسته
گوجه فرنگی دو عدد

مهر 1392

مواد الزم

پياز كوچك یک عدد خرد شده
رشته سوپی نصف بسته
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اعظم اسالمی

غدای خوشمزه و كم خرﺝ برای روز مبادا!!

