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فکر کن تو را با یک کولهپشتی سبک رها کرده باشند روی
پلی که شناخت زیادی از آن نداری.
نمیدانی کجای این پل سالم است؟ کجایش شکسته است؟
کجایش باید پا بگذاری؟ و کجایش نباید پا بگذاری؟ فرض
کن روی این پل هر چند گام که برمیداری ،چیزهایی
گذاشتهاند .نمیدانی کدامشان را برداری و کدامشان را
بر نداری!
کمی که جلوتر میروی ،میبینی تنها نیستی .هزاران نفر
ديگر مثل تو روی این پل قدم میزنند و میخواهند تا ته
آن بروند؛ همه هم مثل تو حیران و کمی گیج!
احساس میکنی تنهایی نمیتوانی همۀ مسیر را بروی.
احتیاج به دوست یا دوستانی داری .اما نمیدانی با چه کسی
دوست شوی و با چه کسی دوست نشوی .شاید هم دوستی
از دوران کودکی خود را روی پل پیدا کنی ،اما میدانم که
عالقهداری با دوستان تازهای آشنا بشوی.
از يك طرف ممکن است ندای مادرت را بشنوی که هنوز
به تو امر و نهی میکند .یا صدای پدرت را بشنوی که هنوز
میگوید مراقب باش نیفتی .و این نداها و صداها تو را آزار
میدهند.
درسهایت سنگینتر شده و از طرف ديگر دوست داری
با دوستانی که پیدا میکنی به تفریح بروی و با هم بایستید
کنار پل و مناظر اطراف را نگاه کنید.
و گاهی جای خلوتی روی این پل پیدا کنید و فوتبالی،
والیبالی ،بدمینتونی چیزی بازی کنید.
گاهی هم احتیاج به خلوت داری .میخواهی کناري بنشینی
و به درد خودت برسی .ممکن است یکهو احساس کنی
داری شاعر میشوی .گاهی عالقهمند میشوی چیزی
بنویسی؛ خاطرهای ،شعری ،داستانی.
بله خیلی هیجانانگیز شده است .کمکم که جلوتر میروی،
عاشق دوران نوجوانیات میشوی .عاشق این همه هیجان
و افتوخیز و رفیق بازی و خلوت .میبینی همه چیز را
با هم داری و فقط یک چیز کم داری و آن تجربه است.

تجربه را هم به دست میآوری .مث ً
ال با کسی دوست
میشوی و بعد کمکم میفهمی این دوست جان جانی که
تا چند روز پیش حاضر بودی برایش بمیری ،همچین نان
دندانگیری نیست .میترسی تو را از راه به در ببرد.
گاهی هم به خاطر اینکه خیلی از مهارتها را بلد نیستی،
ممکن است نتواني با دوستی که زیاد خوب نیست قطع
رابطه کنی؛ چون قطع رابطه کردن هم اصولی دارد و تو
هنوز این اصول را یاد نگرفتهای.
بله ،خیلی چیزهاست که باید یادشان بگیری .باید یاد
بگیری کجا بگویی باشه قبول! و کجا بگویی نه!
اگر نه گفتن را خوب یاد بگیری ،مسیرت را هموارتر به
پیش میروی.
من بعدا ً دربارۀ نه گفتن حسابی با تو حرف میزنم .اما تا
اینجای کار بدان که نه گفتن یکی از شاه کلیدهای ادامۀ
زندگی روی این پل است.
مدتی بعد شاید احساس کنی دیگر توان کافی برای ادامه
دادن نداری .میدانی برای چه؟ برای اینکه لذت سفر
نگذاشته است به تغذیۀ خودت توجه کنی .باالخره این
یک سفر انرژی مصرفکن است و بدون تغذیة خوب و
سالم نميتواني به راهت ادامه بدهی.
فقط تغذیه نیست .بهداشت هم هست .باید به بهداشت
خودت هم برسی .نوجوانی فقط لباس شیک پوشیدن نیست.
باید به موقع حمام بروی ،به موقع ورزش کنی و به موقع
موهای اضافی بدنت را کوتاه کنی ( .منظورم را که میفهمی؟)
بهداشت هم فقط بهداشت تن و بدنت نیست که! باید به
بهداشت روانت هم برسی .دربارۀ بهداشت روان هم به طور
مفصل با هم حرف خواهیم زد .خالصهاش این است که باید
روحیهات را برای ادامۀ سفر حفظ کنی .روح و روان تو هم
به تغذیه نیاز دارد .باید یاد بگیری چطور غذای خوب به
روحت بدهی .حاال بگذار اینجا کمی استراحت کنیم.

h d m a g .i r

پيامنگار مـــــا:

n o ja v a n @ r o s

تا شمارۀ بعدی مجله ،میتوانی با ما با نشانیباال در تماس باشی و اگر پرسشی داری و یا مشکلی
داری که نمیتوانی از پَ َسش بر آیی ،برای ما بنویسی .خوش بگذرد دوست من!
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باربري نمونه
نویسنده :هادي حكيميان

داخل که رفتیم ،دهانمان از تعجب باز ماند؛ روی میز پر از
پول بود .از بستههای تراول تا اسکناسهای ریز و درشت
و دست آخر هم یک مشت پول خُ رد .خانم منشی پشت
میز نشسته بود .یک عروسک خرسی تو دستش بود و بلند
بلند با تلفن حرف میزد .بیچاره حسینعلی با دیدن پولها
نزدیک بود سنکوپ کند ،طوری که همانجا روی اولین
صندلی ولو شد .من اما کمی جلوتر رفتم .این همه پول ،آن
هم یک جا ،حتی دیدنش هم آب از لب و لوچة آدم راه
میانداخت .ساعت نزدیک سه بعدازظهر بود .من همین
طور محو تماشای پولها بودم که خانم منشی گوشی تلفن
را گذاشت .مقنعه را روي سرش جا به جا کرد و گفت:
«اسمت...اسمت چی بود؟»
با انگشت اشارة دست راست ،عرق روی پیشانیام را گرفتم
و جواب دادم« :کوچیک...تو شناسنامهام نوشته کوچک
علی ،اما همه بهم میگویند کوچیک».
حسینعلی که از رو صندلیاش نیم خیز شده بود ،با قیافهای
در هم و خسته راه افتاد طرف میز که« :اسم من هم
حسینعلی است .تازه شناسنامه مناسنامه هم ندارم ،از
اول گفته باشم».
با این حرف ،نیش خانم منشی باز شد که« :شما یکی
شناسنامه نمیخوای پسر جان .چون تو ِ
آش تُ ُرش هم که
باشی ،معلومی».
حسینعلی انگار که بهش بر خورده باشد ،دستی به کلة
کچلش کشید و گفت« :پسرجان کیه خانم ،ناسالمتی ما دو
تا مرد گندهایم! مگه نه کوچیک؟»
همین طور که نگاهم به پولهای روي میز بود ،زیر لبی
حرفش را تأیید کردم که« :بله...بله...راست میگه خانم».
خانم منشی همین طور که تو لیست کارگرها دنبال اسم
ما دو تا میگشت ،گفت« :حقوق که گرفتهاید ،فقط مانده
عیدیتان که آن هم میشود نفری ششصد و پنجاه هزار
تومان».
با این حرف ،حسینعلی جلو دوید و محکم روی میز زد که:
«چطور شد؟چطور بقیه یک میلیون و سیصد گرفتن ،به ما
که رسید ششصد و پنجاه؟»
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تصویرگر :مسعود کشمیری

خانم منشی در حالی که اسکناسها را میشمرد جواب
داد« :عیدی یک میلیون و سیصدهزارتومان مال کارگرهایی
است که یک سال کامل کار کردهان ...اما شما دو تا از اول
مهر اومدید ،برای همین عیدیتان براساس همان شش ماه
کارکردتان محاسبه میشود».
نمیشد کاری کرد ،بهخصوص که فردا تعطیل بود و اگر
میخواستیم ناز کنیم ،امکان داشت همین ششصد تومان هم
از کیسهمان برود .خانم منشی همین طور که اسکناسها را
میشمرد ،رو به ما گفت« :چند دقیقه بمونید باهاتون کار
دارم .من ضمن تأیید حرف او ،عیدیام را گرفتم .حتی
چند تا سکه هم خانم منشی به عنوان خرده مبلغ عیدیام
گذاشته بود که از تو بشقاب چینی روی میز برداشتم و گفتم
خدا بده برکت .حاال حسینعلی هم پول را برداشت و با لب
و لوچة آویزان برگشت طرف صندلی پهلوی من نشست،
اما خوب بدجوری دمغ بود .بهخصوص که مثل من ماه
به ماه توي خانه همة حقوقش را ازش میگرفتند و تنها
چیزی که برای خودش میماند ،همین عیدی بود .بیچاره
میخواست برود مو بکارد حاال با این پولها که نمیشد
موی درست و حسابی کاشت .اما خب یکی از همکارهای
سابقمان به اسم یداهلل ،یک کلینیک ترمیم مو سراغ داشت
و میگفت با یک میلیون و پانصد ششصد هزارتومان هم
میشود یک جورهایی سر و کلة حسینعلی را روبراه کرد.
یداهلل خودش هم طاس بود .البته از ما بزرگتر بود،
سربازی رفته بود و تازگیها به سرش زده بود تا ریخت
و قیافهاش از این بدتر نشده ،برود زن بگیرد .برای همین
دائم مرخصی میگرفت میرفت جلسات مشاوره برای
کاشت مو .حتی چند باری هم بهش مرخصی نداده بودند،
اما او جیم شده بود و عاقبت هم به خاطر همین غیبتهای
غیر موجه بود که اخراجش کردند .یداهلل یک ماهی بیکار
بود ،اما ِ
زبان چاخان داشت و مدتی که گذشت ،رفت تو
پیتزافروشی .یک جای شیک و با کالس به اسم فستفود
و اغذیة سیاوشان .یداهلل آن اوایل خیلی قپی میآمد و حتی
وانمود میکرد تو مغازه شریک است .البته یک بار هم من
و حسینعلی رفتیم آنجا پیتزا خوری ،یدی پشت دخل بود
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و به محض دیدن ما خندید که« :بهبه ،پسرهای باربر ،چه
عجب از این طرفها؟»
به غیر آن نیش و کنایههای همیشگی ،یدی جلوی بقیة
مشتریها ما را تحویل گرفت ،طوری که من و حسینعلی
کم کم داشت باورمان میشد که راست راستی یدی آنجا
یه کارهای هست ،اما طولی نکشید که یک خانم میانسال
آمد و با کلی اخم و تخم او را از جلوی کامپیوتر بلند کرد.
بیچاره یدی اما چیزی نگفت .همین جوری که سرش را
پایین انداخته بود ،رفت طرف پلههای زیرزمین .طوری که
گارسن هم نبود و مثل هر تازه وارد
بوش میآمد ،یدی حتی ُ
دیگری هنوز ظرف و لگنهای چرب و چیلی را میشست
توی آشپزخانه .حاال این چیزها به ما ربطی نداشت ،اما خب
اینکه با این مبلغ میشود مو کاشت یا نه ،به ما ،یعنی به
حسینعلی ،خیلی ربط داشت .برای همین دوباره رفتیم پا پی
شدیم و دست آخر هم یداهلل جلویمان در آمد که اص ً
ال من
خودم تا چند روز دیگه دارم میرم مو بکارم .اگر هم باور
نمیکنید ،چهارشنبة هفتة دیگه وعدة ما همین موقع همین
جا ،که از قضا سر قرار هم رفتیم و یداهلل نبود .یعنی بود،
منتها تو پیتزافروشی نبود .چون به محض اینکه از خانم
فروشنده سراغش را گرفتیم ،با نگاهی عصبانی برگشت رو
به ما که« :آهان یارو پسرة آب پاش را میگوييد؟انداختنش
بیرون کچل دروغگو را».
بله یدی را انداخته بودند بیرون و حاال تو پارک آن طرف
خیابان آب پاشی میکرد .یعنی کارش این بود که هر
روز از صبح تا ظهر با یک آب پاش بزرگ پالستیکی به
گلهای زینتی دور پارک آب بدهد .یدی میگفت این گلها
خیلی حساساند ،آنها را از خارجه آوردهاند و نمیشود با
شلنگ بهشان آب داد .به نظر من و حسینعلی ،یدی باز هم
داشت چاخان میکرد .ولی خب هرچه بود ،راجع به کاشت
مو دیگر دروغ نگفته بود .چون وقتی او را دیدیم ،سرش
حسابی مو داشت و اص ً
ال نمیشد گفتهمان کچل همیشگی
است .یداهلل وقتی قیافة بهت زدة ما را دید ،خندید و گفت:
بَه ،حاال کجاش را دیدهاید،کاشت موهای اصل کاری هنوز
مونده .دکترم وقت داده برای دو ماه بعد عید.
حسینعلی که خیلی دلبند این قضیة مو بود ،جلو پرید که:
«موی اصل کاری دیگه کدومه یدی ،اینهمه مو رو سرته
پسر».
یداهلل همین جور که آب پاش پالستیکیاش را زیر شیر پر
میکرد ،جواب داد« :این موها موقتی است ،برای کسانی
است که میخواهند جشنی یا مث ً
ال جایی بروند که با طرف
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خیلی رو درواسی دارند .البته تا حمام نرفتی ،سالم و دست
نخورده سر جايشان هستند .در ضمن ،دیگه نبینم به من
یدی و یداهلل و از این جور چیزها بگوييد .چون که با
اجازهتان دیروز رفتم ثبت احوال و شناسنامة جدید گرفتم.
یداهلل همین جور که پُز موهايش را میداد ،دست برد و از
جیب شلوار شناسنامة جدیدش را کشید بیرون .بعد هم
ن را باز کرد و گرفت جلوی
با حالت یک فاتح بزرگ آ 
چشمهای َوق زدة ما؛ این دیگه آخرش بود .یداهلل اسمش
را گذاشته بود سیاوش .تازه عکس رو شناسنامه هم جدید
بود و مو دار.
بیچاره حسینعلی با دیدن اینها پاک هوایی شده بود .برای
همین میخواست تا عید نشده او هم دستی به سر و کلة
کچلش بکشد و حاال با این عیدی نصفه نیمهای که به
ما داده بودند مگر میشد کاری کرد! توی همین فکرها
بودم که تلفن زنگ خورد .خانم منشی با عجله گوشی را
برداشت:
« سالم .باربری نمونه ،بفرمايید».
خانم منشی سی ثانیهای ساکت بود و فقط گوش میداد.
بعد هم انگار که مهمترین آدم روي کرة زمین پشت خط
باشد ،گفت« :چشم قربان .الساعه اطاعت میشود .میدهم
بیاورند خدمتتان .همان مجتمع ابریشم دیگر؟»
کارمان در آمد .شب عیدی باید برای خاطر یک بچه ننة
لوس و ن ُ ُنر میرفتیم تا مجتمع ابریشم .میخواستیم قبول
نکنیم ،اما خانم منشی گفت« :این آقای ابریشم سر ظهری
هم یک بار زنگ زده بود .طرف خیلی پولدار است .اص ً
ال
کل مجتمع مال خودش است ،این عروسک هم مال یکی از
نوههايش است که بدشانسی موقع اثات کشی تو کامیون ما
جا مانده .راستش همان دفعة اول هم بهش گفتم که شب
عیده و همة کارگرهامان رفتهاند ،اما ایشان قول داد هر کی
عروسک را بیاورد ،هم کرایة تاکسیاش را حساب کند ،هم
اینکه پنجاه هزار تومان انعام بهش بدهد .منتها به شرط
اینکه تا قبل غروب عروسک را برساند ،حاال خود دانید.
راستش پیشنهاد آقای ابریشم به قدری چرب و چیلی بود
که هیچ جوری نمیشد از آن گذشت .برای همین عروسک
را گرفتیم .خانم منشی زنگ زد به آژانس و راه افتادیم.
ِ
ِ
وحشتناک دم عید ،پدرمان در آمد .وقتی
ترافیک
توی آن
هم رسیدیم ،آقای ابریشم با قیافهای غضبناک و خسته دم
پلهها ایستاده بود و بی آنکه پلک بزند ،فقط پیپ میکشید.
اما همچین که عروسک خرسی را دید ،گل به گل تنش
شکفت؛ طوری که فیالفور کرایة آژانس را حساب کرد.

بعد هم به هر کدام از ما یک تراول پنجاهی داد .از قرار
معلوم ،این عروسک خرسی کادوی آقای ابریشم بود
برای اولین جشن تولد یکی از نوههاش؛ نوهای که امشب
عروسیاش بود و پدربزرگ مهربان حاال تصمیم گرفته
بود این عروسک خرسی را دوباره به عنوان کادوی ازدواج
بدهد به عروس خانم .منتها به اضافة کلید یک دستگاه
آپارتمان در مجتمع ابریشم .ظاهرا ً تمام این ادا اطوارها هم
برای این بود که خاطرات بیست و چند سال ِ
پیش مربوط
به جشن تولد یک سالگی عروس خانم دوباره زنده شود.
آقای ابریشم که معلوم بود از آن پیرمردهای پر مدعاست،
هی حرف میزد .از کماالت عروس خانم میگفت و داماد
که صاحب یک پیتزافروشی بزرگ و دو نبش توی باالی
شهر بود .حتی چند بار هم تعارف کرد برای شربت و
شیرینی برویم باال اما خب راننده عجله داشت .به هر حال،
امانتی را رسانده بودیم خداحافظی کردیم و همچین که
خواستیم سوار ماشین بشویم ،آقای ابریشم جلو آمد و با
آن عصای دسته فلزیاش ،به رانندة آژانس اشاره کرد که:
«شما راه بیفت برو ،بچهها فع ً
ال نمیتوانند بیايند».
با شنیدن این حرف رنگ از ُرخ ما دو تا پرید .راننده
پولش را گرفته بود و از خدا خواسته حرکت کرد .همین
جور هاج و واج ایستاده بودیم که آقای ابریشم جلو آمد
و در حالی که عصایش را سمت ما بلند کرده بود گفت:
«تراولهای پنجاهی ،زود تراولهای پنجاهی را پس بدهید
که خیلی کار داریم».
با آن قیافة جدی آقای ابریشم جای چون و چرا نمیماند.
بیهیچ مقاومتی ،تراولهای پنجاهی را پس دادیم .آقای
ابریشم اما آنها را گرفت .بعد دست بُرد جیب بغلش
و یک بسته تراول نوی تا نخورده کشید بیرون و نفری
یک دانه تراول صدهزارتومانی گذاشت کف دستمان .دیگر
بهتر از این نمیشد.
آقایابریشم انعام ما را دوبل کرده بود .تازه ،کرایه برگشتمان
را هم میداد و در عوض باید برای پذیرایی از مهمانها
میماندیم؛ البته تا هر موقع از شب که جشن عروسی
طول میکشید .من و حسینعلی اول کلی کارتن سنگین
و در بسته را بردیم باال .به دستور آقای ابریشم دور تا
دور حوض بزرگ جلوی مجتمع را صندلی چیدیم .بعد
هم رفتیم سر وقت ریسهها و درست تنگ غروب بود که
روشنشان کردیم .مهمانها كمکم با دسته گلهای بزرگ
میآمدند و دست آخر هم سر و کله ماشین عروس پیدا
شد؛ بوق زنان و در حالی که چند تا ماشین دیگر از عقب

و جلو اسکورتش کرده بودند.آقای ابریشم با عروسک
خرسی جلوی پلهها ایستاده بود که به محض دیدن ماشین
عروس ،رو به ما گفت آماده باشید .بالفاصله بعد از اینکه
عروس و داماد داخل شدند ،شما هم بیایید باال که کلی
کار داریم .همراه باز شدن در ماشین ،زنها ِکل کشیدند
عروس و داماد در محاصرة ساقدوشها از ماشین پیاده
شدند .کسی روي سر آنها نقل میپاشید و نور فالش
دوربینها نمیگذاشت درست ببینیم .عروس و داماد شانه
به شانه و پشت به ما ،طرف آقای ابریشم میرفتند که
یکهو توی آن شلوغی و درست جلوی پلهها ،عروس گفت:
«دیدی سیاوش ،لباسهام تو ماشین جا ماند».
ِ
حرف عروس ،جمعیت ایستاد .دوربینها باز هم
با این
فالش زدند و داماد که تا حاال گرم خوشامدگویی به
مهمانها بود ،خیلی سریع برگشت رو به ما و همین طور
که با سويیچ کنترلیاش در صندوق عقب را باز میکرد
گفت« :چمدانها ،چمدانها تو صندوقاند».
ً
ُ
باور کردنی نبود .داماد با یدی مو نمیزد؛ اصال کپ همان
قیافه؛ البته با کت و شلوار مشکی ،پاپیون قرمز و مو هم
که تازه هفتة قبل کاشته بود .طوری که ما یک لحظه دو
به شک شدیم و حتی چند قدمی هم رفتیم طرف او که
دوباره و این بار محکمتر رو به ما گفت« :آهای ،شما دو تا
پسرهای باربر .زود چمدانها را بیاورید باال».
ریسهها را گذاشته بودند روي کلید چشمک زن .آقای
ابریشم از خوشحالی به هر کسي که دم دستش بود
شاباش میداد .زنها دوباره ِکل کشیدند .من و حسینعلی
مثل کسی که جن دیده باشد ،همین طور ماتمان برده بود.
تلق تلق صدای کفشهای پاشنه بلند توی فضا میپیچید.
جمعیت همه با هم از پلهها باال می رفتند و کسی رو سر
عروس و داماد نقل میپاشید.
حتما ً بخوانیم
شگفتي

آگوســت اينجــوري بــه دنيا آمــده .قيافــة خوبي
ندارد .در واقع ،صورتش به طرز وحشتناكي زشت
است .مشگل او اين اســت كه پسري عادي است
با قيافة غيرعادي.
او تا ســيزده سالگي به مدرسه نرفته است و حاال
خانــوادهاش تصميم گرفتهاند او را به مدرســه
بفرســتند .آيا آگوست ميتواند همكالسيهايش
را قانع كنــد با وجود قيافة ناخوشــايندش او را
دوست داشته باشند؟
نويسنده :آر .جي .پاالسو
مترجم :پروين عليپور
ناشر :افق
سال1392 :
تلفن021-66413367 :
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روباتهاي
مجيد عميق

جـــراح

انواع جراحي

جراحي باز

به نوعي از جراحي گفته ميشود كه
در آن پوست و عضالت شكاف داده
ميشوند تا جراح بتواند عضو آسيب
ديدة بيمار را با چشم ببيند و سپس
آن را درمان كند.
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جراحي الپاروسكوپي
به نوعي از جراحي گفته ميشود كه
در آن جراح با شكاف كوچكي روي
پوست ،ابزارهايي را وارد بدن ميكند
و از طريق آنها عضو بيمار و آسيب
ديده را جراحي و درمان ميكند.

از زمانهاي بسيار دور ،براي درمان برخي از
بيماريها از روش جراحي استفاده ميشود.
اما همگام با پيشرفتهاي علم پزشكي ،درمان
جراحي نيز متحول شده است« .كاهش درد،
كاهش و كنترل خونريزي و پيشگيري از عفونت»
سه عارضة عمده در جراحيها هستند .امروزه
پيشرفتهاي زيادي در رشتة جراحي روي داده
است و به مدد پيشرفتهاي علم پزشكي و
فناوريهاي نوين ،هر ساله روشهاي نوين
ديگري نيز ابداع ميشوند كه حاصل آنها
كاهش دوران طوالني نقاهت پس از عمل
جراحي ،كاهش دردهاي بعد از جراحي ،بهبودي
سريع زخمهاي مربوط به محل برش و خطر كمتر
عفونت است .اكنون برخي از جراحيها به كمك
روباتها انجام ميگيرند و جراح ميتواند در
منطقهاي دورتر از بيمار ،با بهرهگيري از ارتباطات
اينترنتي قوي ،در اتاقي و پشت كنسول جراحي
مستقر شود و با استفاده از بازوهاي روباتيك،
عمل جراحي را از راه دور كنترل و هدايت كند.

جراحي روباتيك
در اين نوع جراحي ،جراح بدون حضور بر بالين
بيمار و از راه دور ،ضمن دارا بودن ديد سه
بُعدي ،با كنترل بازوهاي روبات كه دامنة حركتي
شبيه دست و مچ انسان دارد و در اطراف تخت
جراحي قرار دارد ،عمل جراحي را انجام ميدهد.

جراحي روباتيك در ايران

جراحي روباتيك در دنياپديدة نسبت ًا جديدي است و در طول دهههاي اخير رشد
قابل توجهي داشته است .در كشور ما نيز با همكاري مشترك بين دانشكدة
مهندسي «دانشگاه صنعتي شريف» و «مركز تحقيقات علوم و فناوري پزشكي»
روبات جراح پيشرفتة «سينا» با قابليت انجام جراحيهاي كم تهاجمي و به عنوان
رقيب روبات مشهور آمريكايي «داوينچي» ساخته شده و به عنوان پيشرفتهترين
روبات جراح تجاري سازي شده و در دنيا مطرح است .در حال حاضر ،كشور
ما دومين كشوري است كه موفق به تجاريسازي اين روبات شده است .روبات
جراح سينا مجهز به يك كنسول جراحي و دو بازوي روباتيك و مانيتور است.
جراح پشت كنسول جراحي مستقر ميشود و با استفاده از دو بازوي روباتيك
عمل جراحي را از راه دور كنترل ميكند .در ضمن ،به منظور دسترسي جراح
به ناحية مورد جراحي ،دوربينهايي روي روبات تعبيه شدهاند كه دوربين و
بازوهاي روباتيك از طريق پدالهايي از سوي جراح كنترل ميشوند و تصاوير را
از طريق مانيتور در اختيار جراح قرار ميدهند.

نانو روباتها

مزاياي استفاده از
ت در پزشكي
روبا 
در درمان روباتيك ،بيماران به
طور ميانگين حدود يك هفته زودتر از
درمانهاي سنتي از بيمارستان مرخص
ميشوند.
بيماران پنجاه درصد سريعتر به
فعاليتهاي روزانهشان باز ميگردد.
در فرايند پرتو درماني ،به دليل
آسيب زياد پرتو براي بافتهاي سالم،
پزشكان مجبورند مقدار پرتوي مورد
نياز را كاهش دهند و تعداد جلسات
را افزايش دهند .به همين خاطر ،در
شيوة روباتيك به طور متوسط تعداد
جلساتپرتو درماني پنجاه درصد كاهش
پيدا ميكند.
روباتها خستگي ناپذيرند و بدون نياز
به استراحت و با سطح كيفي يكنواخت
ميتوانند فرايند درمان را سريعتر از
روشهاي معمول انجام دهند.
روباتها بسيار دقيقتراز انسانها
عمل ميكنند و در فرايند درمان اشتباه
صورت نميگيرد.
كوتاه شدن زمان بهبودي و كاهش
نيروي انساني در حين و پس از
فرايند درمان و نيز كاهش هزينههاي
بيمارستاني ،از ديگر مزاياي درمان
به شيوة روباتيك است.

در ساية پيشرفتهاي فناوري ،دانشمندان موفق به ساخت نانو روباتهاي
زيستي شدهاند كه در بدن انسان قرار ميگيرند و نقش محافظ و درمانگر
را ايفا ميكنند با استفاده از نانو جراحي ميتوان دشوارترين اعمال جراحي حتما ً بخوانیم
مانند جراحي مغز و قلب را انجام داد .نانو روباتها وارد بدن ميشوند و
آشنايي با جانوران(خزندگان)
عضو بيمار را شناسايي و به صورت گروهي آن را درمان ميكنند .در اين
نويسنده :حسن ساالري
ناشر :موسسة فرهنگي مدرسة برهان
نوع جراحي ،پزشك جراح در نقش ناظر ،دستورات الزم را به نانو روباتها
(انتشارات مدرسه)
منتقل ميكند و بركاربر آنها نظارت دارد .همچنين ،از نانو روباتها در
سال1394 :
تلفن021-88800324:
ت با استفاده از حسگرهاي
دارورساني به بيمار هم استفاده ميشود .روبا 
گروهــي از مهــرهداران هســتند كه دماي
خود عضو بيمار را شناسايي ميكند و دارو را به آن تزريق ميكند .در اين بدنشــان بــا دمــاي محيــط تغييــر ميكند.
پوســت آنهــا پوشــيده از پولك اســت و
نوع دارورساني ،دارو فقط به قسمت بيمار و آسيب ديدة بدن ميرسد و تخــم ميگذارنــد .بســياري از آنهــا در
خشــكي و برخــي در آب زندگــي ميكنند .كتاب
مشكل عوارض جانبي نيز از بين ميرود .ترميم بافتهاي آسيب ديده،
« آشــنايي با جانوران :خزندگان» بــا هدف افزايش
رفع لخته و بازكردن رگهاي مسدود شدة قلب و ساخت عضو مصنوعي آگاهي دانشآموزان از مفاهيم بنيادي زيستشناسي
جانوران خزنده ،به ويژه خزندگان ،نوشته شده است.
به جاي عضو آسيب ديده در بدن ،از مزاياي نانو روباتهاست.
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باز آفريني :معصومه ميرابوطالبي
تصویرگر :میثم موسوی

افسانهای از کردستان
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امیری بود که چهل پسر داشت .او به چهل پسرش بسیار مینازید و
اينان به نماد قدرت او تبدیل شده بودند .کوچکترین پسر شاه بنگار
نام داشت .بنگار احترام همة سی و نه برادرش را داشت و همیشه
گوش به فرمان آنها بود .وقتی برادرها به شکار میرفتند ،او همة
اسبها را تیمار میکرد .بعد برای برادرها شام درست میکرد و منتظر
آنها میماند .وقتی برادرها از شکار برمیگشتند ،از آنها پذیرایی
میکرد .برادرها که میخوابیدند ،شمشیر و سپر برمیداشت و نگهبانی
میداد .صبح که برادران برمیخاستند ،برایشان چاشت درست میکرد
و اسبهایشان را برای سواری آماده میکرد.

یک شب برادران خوابیده بودند و بنگار به نگهبانی
ایستاده بود .از خستگی زیاد خوابش برد .بیدار که شد،
دید اژدهایی مار هیبت ،دور برادرانش حلقه زده و سر
روی دم خود گذاشته است .بنگار شمشیر بیرون کشید
تا از برادران محافظت کند ،اما دید اژدها خواب است
و اگر جنگ با او را شروع کند ،برادران از خواب بیدار
خواهند شد.
بنگار تا صبح صبر کرد .برادران بیدار شدند و اژدها را
دیدند .شمشیرها از نیام بیرون کشیدند و آمادة جنگ
شدند ،اما اژدها هنوز آرام بود .بنگار گفت« :اژدها از ما
چه میخواهی؟»
اژدها گفت« :تو را».
برادران عصبانی برای جنگ آماده شدند .بنگار گفت:
«جنگ الزم نیست .من با اژدها میروم».
برادران ناراحت شروع کردند به سر و صدا کردن ،اما
بنگار سوار بر پشت اژدها از آنجا دور شد.
برادران نزد پدر برگشتند و پدر وقتی جای خالی بنگار
را دید ،گریه کرد .سی و نه برادر هم که مهربانی بنگار
را به یاد آوردند ،در فراق او گریستند.
اما بنگار سوار بر اژدها وارد سرزمین عجیبی شد .بنگار
گفت« :حاال کجا میخواهی من را بخوری؟»
اژدها خندید و گفت« :چرا بخورم .من روی کوه منزل
داشتم و میدیدم تو چقدر برای برادرانت زحمت
میکشیدی .حاال آمدهام تا تو را به سمت سرنوشتت
ببرم .سرنوشت تو ازدواج با شاهزادة این سرزمین است».
اژدها روی زمین فرود آمد و بنگار را روی زمین
گذاشت .اژدها رفت و بنگار به راه افتاد .بنگار رفت و
رفت تا به سه برادر رسید .برادران به روی هم شمشیر
کشیده بودند تا یکدیگر را بکشند .بنگار دخالت کرد و
گفت« :چه فایدهای دارد این برادری ،که به روی هم
شمشیر کشیدهاید؟»
برادران گفتند دعوایشان بر سر ارث پدری است .آنها
نمیتوانند تنها ارث پدری را بین خودشان به صورت
مساوی تقسیم کنند .بنگار پرسید« :ارث چیست؟»
برادران گفتند« :سفرهای به ما ارث رسیده است که
چنان پر از غذا میشود که همة مردم دنیا هم از آن
بخورند ،باز تمام نمیشود».
بنگار گفت« :من به شما کمک میکنم».
بنگار از برادران خواست با هم مسابقة اسبسواری
بدهند و برنده صاحب سفره شود .برادران تاختند و
از بنگار دور شدند .بنگار منتظر ماند .یکی از برادران
برگشت .در حالی که آشفته بود ،گفت كه دیوی دو برادر
دیگر را ربوده است .بنگار با برادر به سراغ دیو رفتند.
دیو قصد خوردن دو برادر را داشت .بنگار جلو رفت و به

دیو گفت« :چه نشستهای که این دو برادر مریضاند و
خوردنشان جز دل درد برای تو چیزی نخواهد داشت.
من به اندازه سیر شدن تو غذایت میدهم».
بنگار سفره را پهن کرد و دیو خورد و خورد تا سیر
شد .دیو دو برادر را آزاد کرد .بنگار با سه برادر به راه
افتاد .برادران که درایت و دانایی بنگار را دیده بودند،
قصد داشتند همیشه دوست و یاور او بمانند .جلوتر که
رفتند ،دیدند از دوردست سیاهی پیدا میشود .لشكری
عظیم از مورچهها به سمت آنها میآمدند .برادران و
بنگار وحشتزده توسط مورچهها محاصره شدند .شاه
مورچگان گفت« :ما مدتهاست چیزی نخوردهایم .شما
ما را از مرگ نجات خواهید داد».
بنگار گفت« :ما برای سیر شدن همة شما غذا داریم».
سفرة جادویی را باز کرد و همه مورچهها غذا خوردند.
شاه مورچگان برای تشکر ،شاخهای گندم به بنگار داد
و گفت« :هر جا دچار مشکل شدی ،این گندم را آتش
بزن .من و لشكرم به کمک تو خواهیم آمد».
بنگار و برادران به سمت شهر حرکت کردند .پادشاه
شهر دختری داشت و هر که را به خواستگاری دخترش
میآمد ،میکشت.
بنگار و برادران در شهر ساکن شدند .اژدها به بنگار
گفته بود با شاهزاده ازدواج خواهی کرد و بنگار
میخواست برای خواستگاری به قصر برود .سه برادر
که خود را مدیون بنگار میدانستند ،خواستند مانع او
شوند ،اما بنگار راهی قصر شد .شاه با دیدن بنگار گفت:
«مگر نمیدانی هر که به خواستگاری دختر من بیاید
کشته میشود».
بنگار گفت« :من داماد شما هستم و این سرنوشت من
است».
شاه گفت« :من شرطی دارم .اگر انجام دادی ،دخترم
را به تو خواهم داد».
بنگار پذیرفت .شاه بنگار را به انباری بزرگ برد .انبار پر
بود از دانههای برنج و لوبیا که با هم قاطی شده بودند.
شاه گفت« :اگر تا فردا صبح دانههای برنج را از لوبیا جدا
کردی ،دخترم را به تو میدهم».
شاه بنگار را تنها گذاشت .بنگار وقتی مطمئن شد کسی
آن اطراف نیست ،گندم را آتش زد .لشکر مورچهها از راه
رسیدند و دانههای برنج و لوبیا را از هم جدا کردند.
صبح روز بعد ،وقتی پادشاه وارد انبار شد ،تعجب کرد .او
باور نمیکرد بنگار بتواند یکشبه این کارها را بکند.
پادشاه دخترش را به ازدواج بنگار درآورد .بنگار سه برادر
را هم به عنوان مشاوران خود برگزید و زندگی خوبی را در
قصر شروع کرد.

منبع :افسانههای کردان .نوشته اردیشانه سسیل ،سسیله سسیل .ترجمه حسین اکبری شالچی ،چاپ اول ،86 ،ثالث شماره 3
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عينك داييهوشي
در شمارة قبل گفتيم كه دايي هوشي
هميشه دنبال اختراع بود و چيزهاي
عجيب و غريبي اختراع ميكرد كه عقل
هيچ كس به آن نميرسيد.

اين عينك با بقيه فرق دارد.
ِ
عينك خوشبيني است.
اين
شنيدم كه اين احمد آقاي ما
تازگيها خيلي بدبين شده و
مدام سر همه چيز نق ميزند.
بايد گاهي وقت اين عينك را
بزند تا ببيند چه اتفاقهاي
قشنگي برايش ميافتد!

احمد عربلو
تصویرگر :فريد آمالي

دستت درد نكند
داييجان كه براي
احمد عينك هديه
آوردي!

دست شما
درد نكند
داييجان!

آهي احمد...
احمد ....كجا
ميروي با اين
عجله؟

اين مهرداد از آن
بچههاي بد مدرسه
است .البد باز هم
نقشهاي كشيده .نبايد
توجه كنم .بايد زودتر
بروم.

دستت درد نكند
پسرم! كاش يكي هم
براي من ميآوردي!
گمانم نمرة عينكم
رفته باال!

احمد آقا آنقدر
تند ميرفتي كه
رواننويست از كيفت
افتاد و تو نديدي.
بفرماييد! راستي چه
عينك قشنگي زدي!

دست شما درد
نكند!

نگاهشان كن! دارند در مورد من حرف
ميزنند و از من بد ميگويند .حتما ً به
خاطر بازي فوتبال است كه ديروز دو تا
گل بهشان زدم .به درك ! بگذار آنقدر
حرف بزنند بتركند!

ديدي احمد
ديروز چقدر
قشنگ فوتبال
بازي ميكرد؟!

عجب! چه جالب!
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بله! خيلي خوشم آمد.
خيلي هم پسر خوبي
است .شك ندارم كه در
آينده فوتباليست بزرگي
خواهد شد.

مثل اين كه طلبكار
است با نگاهش
ميخواهد مرا به زور
از جايم بلند كند و
جاي من بنشيند! حاال
كه اينطور شد ،صد
سال ديگر هم بلند
نميشوم!

پدر جان.
ببخشيد،
حواسم به شما
نبود .بفرماييد
بنشينيد.

اي داد بيداد .حواسم نبود پول
همراهم نيست.
يكي نيست به من بگويد تاكسي
سوار شدنت چي بود؟ اگر به اين
راننده بگويم پول ندارم كه مرا
ميكُشد .خدايا چيكار كنم؟

فكر كنم از اين به بعد ديگر
نيازي به اين عينك نداري .بايد
تمرين كني كه بدون عينك خوش
بيني هم خوشبين باشي.

خيلي ممنون
پسرم .من همين
ايستگاه پياده
ميشوم .شما
خيلي شبيه يكي
از نوههاي من
هستيد به خاطر
همين نگاهت
ميكردم.

فداي سرت پسرم!
گاهي پيش ميآيد كه
پول همراه آدم نيست.
بيا اين پول را بگير كه
براي برگشتنت بيپول
نباشي .دفعة بعد كه
سوار شدي با هم
حساب كتاب ميكنيم.

دست شما درد
نكند داييجان!

خيلي خيلي
ممنونم!

خيلي عينك خوبي است.

عينك من كه
از همان اول
خوشبين بود.
فقط حيف كه
نمرهاش كمي باال
رفته است!
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منکی نــرفتم؟
هوشنگ شرقي
تصویرگر :زهره ضرغام پور

تهاي
موختن هنرها و مهار 
نديد كه سياوش براي آ
الم در شمارة ( )1خوا
تهاي
ن فنون رزم و مهار 
دوستان س
جا رستم پس از آموخت
ارگاه رستم رفت .در آن
قي آغاز كرد .حاال دنبالة
ب
زندگي به
در قالب معماهاي منط
اوش ،آموزش منطق را
گوناگون به سي
ماجرا را ميخوانيم.

داستان دوم
رستم به سياوش گفت« :آفرين جوان دانا.
آن معما را به خوبي حل كردي .حاال
ميخواهم دربارة علم منطق با تو سخن
بگويم .منطق كليد حل همة معماهاي
زندگيات خواهد بود .اولين درس من به
تو دربارة قانوني است كه عربها به آن
«قاعدة امتناع جمع ضدين» ميگويند».
سياوش با تعجب پرسيد« :خب ،اين يعني
چه!؟» رستم گفت« :حوصله كن جوان ،تا
بگويم .يعني دو چيز يا دو جمله كه خالف
هم باشند ،هرگز نميتوانند با هم درست
باشند .يا دو اتفاق مخالف هيچ وقت با
هم رخ نمي دهد .مث ً
ال اگر من بگويم:
امروز به شكار رفتم و بعد بگويم :امروز
به شكار نرفتم ،ممكن نيست هر دو جملة
من درست باشند ،اما حتم ًا يكي از آنها
درست است!»
سياوش بالفاصله گفت« :پس اي پهلوان
اين جمله حتم ًا درست است!»
من امروز به شكاررفتم يا نرفتم.
رستم در حالي كه قهقهه ميزد گفت:
«آفرين جوان ،معلوم است كه درس
پيش را فراموش نكردهاي .وقتي از كلمة
يا استفاده ميكنيم .جملهاي كه ميگوييم،
در صورتي درست است كه دو جملهاي كه
با يا به هم وصل كردهايم ،الاقل يكيشان
(ياهردو) درست باشد .ما ميدانيم كه يكي
از دو جملة امروز به شكار رفتم و امروز به
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شكار نرفتم درست است .پس جملة امروز
به شكار رفتم يا نرفتم حتم ًا درست است!
حاال كه اين درس را فرا گرفتي ،اين معما
را پاسخ بگو« :وقتي در كابلستان بودم،
روزي سواران شاه سه نفر را كه متهم به
دزدي از خيمة سربازان بودند ،به آنجا
آوردند ».شاه گفت :زود بگوييد كدامتان
در اين كار بودهايد؟
آن سه نفر كه لهراسب ،ضحاك و لهاك
نام داشتند ،لرزان گفتند:
لهراسبگفت :من در دزدي شركت
نداشتم!
ضحاك گفت :البته لهاك هم شريك
نداشت!
لهاك گفت :من دزدي كردم؟
فرداي آن روز شاه به من گفت دو نفر از
آنها دروغ گفتهاند.
سياوش پرسيد« :كدام يك از آنها؟»
و رستم قهقههاي زد و گفت« :من كنجكاوي
نكردم و چيزي نپرسيدم ،ولي از همين جا
فهميدم چه كسي دزد اصلي بوده است.
تو چطور!»
سياوش كمي فكر كرد و گفت« :فهميدم»....
دوستان نوجوان شما چطور؟ آيا ميتوانيد
بگوييد چه كسي دزدي كرده بود؟
***
رستم دستي بر سر سياوش كشيد و گفت:
«آفرين به تو .حاال يك درس ديگر به
تو ميدهم .عربها قانون ديگري در
منطق دارند كه به آن «قاعدة رفع مؤلفه»

ميگويند .گفتيم اگر يك جمله از دو
قسمت درست شده باشد كه با حرف «يا»
به هم مربوط شده باشند ،به شرطي كه
يكي از دو قسمت (يا هر دو) درست باشد،
ميتوان گفت آن جمله درست است».
سياوش« :بله پهلوان .مث ً
ال اگر من و شما
امروز با هم فقط يك بار شطرنج بازي
كرده باشيم و من بگويم :امروز من و رستم
پهلوان يك بار يا دو بار با هم شطرنج بازي
كرديم ،حرف درستي زدهام!»
رستم« :آفرين .حتي اگر بگويي من و شما
با هم يك بار يا دو بار شطرنج بازي كرديم
يا به كابلستان رفتيم ،باز هم درست
گفتهاي ،چون اگر چه به كابلستان نرفتهايم
و دوباره هم شطرنج بازي نكردهايم ،ولي
يك بار شطرنج بازي كردهايم و چون
اين جملهها با حرف ربط يا به هم وصل
شدهاند ،سپس جملة كلي درست است.
حاال يك چيز ديگر .فرض كن من بگويم:
«افراسياب برادرش را كشت يا كيكاوس
شاه ايران نيست .و تو ميداني كه من
هيچوقت دروغ نميگويم و دروغگويي در
ميان ما ايرانيان بدترين كار است .حاال چه
نتيجهاي ميگيري».
سياوش« :جملة شما حتم ًا درست است.
پس بايد يكي از دو بخش آن كه با
حرف «يا» به هم مربوط شدهاند ،درست
باشد .ولي من ميدانم كه بخش دوم آن
نادرست است (زيرا كيكاووس ،پدرم ،شاه
ايران است) پس حتم ًا بايد بخش اول آن

درست باشد ،يعني افراسياب برادرش را
كشته است؟
رستم :بله .افراسياب پليد به برادرش اغريرث
هم رحم نكرد و او را ناجوانمردانه به خاطر
اينكه حاضر نشده بود اسيران ايراني را بكشد،
به قتل رساند!
حاال يك داستان ديگر برايت ميگويم:
«روزي كيكاووس چهار نفر از سرداران ايران
زمين يعني :توس ،گودرز ،بهرام و رهام را
براي مأموريت به چهار شهر فرستاد .اما
وقتي آنها رفتند ،تازه دست بر دست زد و
به من گفت :عجب اشتباهي كردم .چند نفر را
به اشتباه به شهرهاي جابهجا فرستادم!
از او پرسيدم :يعني بايد به شهرهاي ديگري
ميرفتند؟ و او گفت :نه .چهار شهر درست
بود ،چهار سردار هم درست انتخاب شده
بودند ،ولي بعضيها به اشتباه به شهري كه
بايد ميرفتند ،نرفتند .پرسيدم :چند نفر؟
و او گفت :من يا دقيق ًا دو نفر را به مقصد
درست فرستادم يا سه نفر را به مقصد درست
فرستادم يا دقيق ًا يك نفر را به مقصد نادرست
فرستادم.
حاال اي جوان ،آيا ميتواني بگويي كيكاووس
چند نفر را به مقصد درست و چند نفر را به
مقصد نادرست فرستاده بود؟
سياوش گفت« :اين كه آسان است »....و
رستم او را به خاطر پاسخ دقيق و درستش
تشويق كرد و در ادامه گفت« :اين يكي
كمي دشوارتر است و دقت ميخواهد».
ميداني كه هومان و بارمان پهلوانان توران زمين
و برادران پيران ويسه وزير افراسياب ،هستند.
آنها در ظاهر كامال به هم شبيه هستند.
در يكي از جنگها ،وقتي ميخواستيم براي
صلح با افراسياب مذاكره كنيم ،افراسياب
يكي از آنها را به نمايندگي از خودش
فرستاد تا با من صحبت كند .از او پرسيدم:
تو هوماني يا بارماني؟
او گفت :من هومان هستم يا دروغ ميگويم!
حاال بگو او چه كسي بود :هومن يا بارمان؟
آيا شما دوستان نوجوان ميتوانيد پاسخ اين
معما را بدهيد؟

سخ را در صفحة 45
پا
ببينيد و ادامة ماجرا
در شمارة بعد دنبال
را
كنيد!
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تصویرگر :علیرضا میرشجاعی

نشاني دقيق

نام تو

باران پروانه

شبيه روزهاي ابري
دلم گرفته بود آقا
دوباره برق گنبد تو
دل مرا كشاند اين جا

قد كشيده نام تو
در دل ترانهاي
واژهاي سروده است
شعر عاشقانهاي

هرجاکه باشیم
تهران وکرمان ،رشت یا اهواز
باعطر یادتو،کبوتروار
دل میکند پرواز

نشاني دقيقي
عجب
ِ
دلم رسيد پاي ايوان
تمام غصهاش تكان خورد
چكيد قطره قطره باران

نام يك گل است كه
سبز ميشود بهار
نام يك گل است در
ابتداي انتظار

هرجا که باشیم
دلها مقیم آستان توست
رنگینکمان آرزوهامان
در آسمان توست

شبيه آفتاب بودي
تو با دلم چه كار كردي؟
يخ دلم شكست آقا
دل مرا بهار كردي
منيره هاشمي

ِ
تالوت
نام تو
آيههاي روشني است
مثل شعر خواندني
مثل قصه گفتني است

تا از تو میگوییم
نور تو میآید،
باران پروانه

در زمين و آسمان
نام تو زبانزد است
نام تو ستوده است
نام تو مح ّمد(ص) است
اكرمالسادات هاشمي

تااز تو میگوییم
هرواژه عاشق می شود،
هر واژه دیوانه
محمودپوروهاب

رعد و برق
ابرها شمشيربازي ميكنند
و چكاچك رعد،
و چكاچك برق!
ميرسد فريادشان از غرب
ميرسد فريادشان از شرق
و تماشاچي ،فقط باد است
ميوزد از هر جهت،
شاد است.
جعفر ابراهيمي
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مقصد و مقصود

دعاي پرندة كوچك

از خدا گر ر ِه خدا طلبي
َم َطلَب جز محمدِ(ص) عربي

خداي عزيز!
نميدانم چگونه تو را شكر گويم
و چه طور بايد دعا كنم.
ولي خدايا!
آشيانم را از باد و باران حفظ كن
شبنم فراوان روي گلها بنشان
و دانههاي بسيار در مسيرم بپاش
آسمانت را وسيع كن
و شاخههاي درختان را شكوفا كن
بگذار نور مهرت تا همشيه
در آسمان بماند
و قلبم را از نوايي كه بايد بخوانم
سرشار كن.

زان كه مطلوب اهل بينش اوست
بلكه مقصو ِد آفرينش اوست
شاه ايوان مكه و يثرب
ماه تابان مشرق و مغرب
ِ
شرف گوهر بنيآدم
وز شرف سرو ِر همه عالم
كوي او مقصد است و او مقصود
او مح ّمد ،مقام او محمود

شاعر :كارمن برنورد گاستلر
ترجمه :رامك نيكطلب

پنجة آفتاب تا برتافت
به يك انگشتُ ،قرص َمه بشكافت
انجم و افالك
بود برتر ز ُ
زان كه نفتاد سايهاش برخاك
آن كه بگذشت از سپهر برين
ساية او كجا فتد به زمين؟
ذات او چيست بعد خيل ُرسل؟
گل پس از برگ و ميوه بعد از گل
هاللي جغتايي

حتما ً بخوانیم
چرا تو سنگي؟

كتاب حاضر دربردارندة مجموعه شعرهايي با اين عنوانهاست« :بهار»«،صلح»،
«بايــد ،نبايــد»« ،تو»« ،خواب» .همچنين ،شــعرهايي بــا مضمونهاي طبيعت،
زندگي و خواب نيز در اين كتاب آمدهاند.
نويسنده :بيوك ملكي
ناشر :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
سال1394:
تلفن021-88721270:
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ديدنيهاي ايران ،تنها به شهرهاي آن محدود نميشود؛ بلكه ما ميتوانيم زيباييهاي
بسياري را در روستاهايمان ببينيم .از معماري زيباي روستاهايي مانند ابيانه و ماسوله
كه بگذريم ،نوع معماري خانههاي روستاهاي ميمند(كرمان)و كندوان(تبريز) زيبا و
جالب است.
در گذشتههاي دور مردمان اين دو روستا با ابزارهاي ساده در دل كوه خانههايي
ساختند كه زيبا و ديدني است.
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روستاهايصخرهاي
كلبههاي سنگي

كـنـدوان
در  62كيلومتري تبريز ،در بخش مركزي شهرستان اسكو،
در دل صخرههاي سرسخت كوه سهند ،سازههايي مخروطي
شكل و نوك تيز ديده ميشوند كه روي آنها حفرههايي
غار مانند وجود دارد .اين سازهها در كنار هم يا جدا از
هم به صورت پلكاني روي دامنة كوه باال رفتهاند .ارتفاع
تقريبي آنها  40متر است و درون هر كدام از مخروطها
خانههايي  2يا  4طبقه وجود دارد؛ خانههايي كه اهالي
به آن كران يا گيران ميگويند .شكل مخروطي كرانها
باعث شده كه آنها از داخل به هم راه نداشته باشند
و ارتباط تنها از طريق پلههاي سنگي بيرون از اين بناها
امكانپذير باشد.
طبقات هم كف معموال ً محل نگهداري دامها هستند
و طبقات بااليي براي سكونت طراحي شدهاند .جنس
صخرهها طوري است كه در زمستان خانه را گرم و در
تابستان خنك ميكند .واژة كندوان از لفظ كندو ميآيد.
زيرا اين خانههاي كلهقندي شكل مانند حفرههاي
كندوي زنبور عسل ساختهشدهاند.
اين روستا  117خانة مسكوني دارد و بزرگترين كران
مربوط به مسجد روستاست.در قرن هفتم هجري(زمان
حملة مغولها) روستاييان به فكر ساختن محلي افتادند
كه از حمله در امان باشند .بنابراين ،بهترين منطقه
جايي بود كه مرتفع باشد و آب هم در دسترس باشد.
به همين دليل ،كندوان با چشمة آب معروفش بهترين
مكان براي سكونت بود .از ديدنيهاي اين روستا
بازارچة روستاست كه در آن محصوالت كشاورزي و
صنايع دستي زنان اهالي روستا به فروش ميرسد.
يكي ديگر از جاذبههاي كندوان ،وجود چشمة آب
معدني است كه براي بيماران كليوي مفيد است.

زهره كريمي

مـيـمـنـد
در  35كيلومتري شهر بابك(كرمان) روستايي صخرهاي
با قدمت سههزار ساله وجود دارد كه هنوز هم
پابرجاست .در اينجا  374حفره در دل كوه با دست
كنده شدهاند كه در حال حاضر تقريبا ً  50خانوار در
آنجا زندگي ميكنند .مردمان ميمند ،براي در امان
بودن از خطرات دشمن ،حفرههايي را در دل صخرهها
به وجود آوردهبودند .آنها خانههايشان را دور تا دور
دهاند ،به طوري كه درون اين صخرهها
رشته كوه كن 
 400اتاق وجود دارد كه به آنها كيجه ميگويند.
ارتفاع كيجهها  2متر است و هر كدام از آنها  16تا
 20مترمربع مساحت دارند.
مردم اين منطقه هنوز لباس محلي و سنتي ميپوشند
و زبان آنها پارسي ميانه است.
شغلشان دامداري است .در اينجا ميتوان نزديكي بين
انسان و طبيعت را به خوبي مشاهده كرد .به همين دليل،
اين روستا بهعنوان هفتمين منظر فرهنگي -طبيعي و
تاريخي جهان در سال 1383جايزة ملينامركوري* را
دريافت كرده است.
اما آنچه اين دو روستاي كشور را با ديگر روستاهاي
صخرهاي جهان مانند داكوتا در آمريكا و كاپادوكيه در
تركيه مستثنا ميكند جاري بودن زندگي در آنهاست،
در حالي كه آن دو روستاي ديگر متروكه هستند.

*جايزهاي است كه دولت يونان با همكاري يونسكو و ايكوموس (شوراي حفاظت از بناها و محوطههاي تاريخي) به آثاري اهدا ميكند كه شرايط
فرهنگي ،طبيعي و تاريخي منحصر به فردي دارند.
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ياسمن رضاييان
حمیده محبی

آبي مثل آسمان

خدایا! به حق نامی که هر گاه با آن تو را میخوانند ،درهای بستة آسمان به رحمت
گشوده میشود .میخواهم دربارة من آنچه را خودت شایستة آنی ،به جای آوری!
دعای سمات

1

تو نامهای زیادی داری که میشود با آنها صدایت زد .نامهایت زیبایند و پر مفهوم .تو رحمانی و
رحیم و این تنها یک نام ساده نیست .تمام رحمتی که میشود به آن فکر کرد ،در اسم تو خالصه
میشود.
من بندة تو هستم و محدود به دانش ناقص خودم .توکاملترینی و برای همین میدانم رحمتت فراتر
از آن است که من تصور کنم.
وقتی دعا میکنم ،بیاختیار سرم را باال میگیرم .در قلبم ایمان دارم
رحمت شبیه به باران است که از آسمان میبارد .دعا میکنم و باران
میگیرد .دعا میکنم و جانم از رحمتت معطر میشود.
هیچ کس در هیچ جای دنیا نیست که تا به حال به آسمان
فکر نکرده باشد .چیزی در این آبی بینهایت هست که مرا
به فکر فرو میبرد .آبی بودن و وسیع بودن وجه مشترک
من و آسمان است .مرا هم مثل آسمان ،آبی و بینهایت خلق
کردهای .انگار که لحظة خلقتم آسمان را در قلبم کاشتهای.
به آسمان فکر میکنم و این فکر کردن نشانهای از
رحمت توست .همین که فرصت دادهای به چیزی
فراتر از روزمرگیهایم فکرکنم ،همین که اجازه
دادهای به ذات خودم بازگردم ،رحمت است.
تو را با نامهای رحمان و رحیمت صدا
میزنم تا درهای آسمان را به رویم باز
کنی.
هنوز سرم را باال گرفتهام .چیزی در دلم
غوغا به پا میکند .ابرها میگویند بارانی
زیبا در راه است .به دلم افتاده است تمام
درهای بسته گشوده خواهند شد.

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

تصویرگر :محمدرضا اکبری
تصویرگرصفحات :مهدي صادقي

واژه نیوز :کودکان کرة جنوبی ،غمگینترین دانش آموزان جهان هستند.

معتادان مجازی

صابر قدیمی

زنــــگ
پرورشی

با پیشرفت علم ،شاهد بروز افیونهاي جدیدی هستیم که بعضا ً دیده نمیشوند ،اما کشیده ،شنیده و خوانده میشوند.
طبق آمار خبرگزاری «لولوبرد!»  4درصد مردم ایران به مواد مخدر اعتیاد دارند ،اما آماری در ارتباط با معتادان تلگرام،
اینستاگرام و  ...ارائه نشده است .بعضیها در طول شبانه روز  26ساعت از وقت خویش را صرف فوروارد كردن
و کامنت گذاری میکنند .طوری که موبایل آنان مانند دستگاه اکسیژن همیشه به شارژ است و دائم اآلن الینند و در
صورت قطع وای فای ،عالئم حیاتیشان مورد مختل میشود.
یکی از دوستان من بعد از اینکه حجم اینترنتش تمام شد ،از اتاقش بیرون آمد و با کودکی سه ساله مواجه شد.
پرسید :پدر جان این کودک کیست؟ و پدرش با بغض و لبخندی از سر رضایت گفت :عزیزم ،خاک بر سرت! این
خواهر توست.

نیمکت
عبداهلل مقدمی

زنــــگ
خاطره

ر

شد

آ
ذر 5
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نیمکت یکی از موجودات کالس است که در دورههای گوناگون
آموزشی شکلهای مختلفی را تجربه کرده است( .راستی اگر فکر
میکنید که نیمکت موجود نیست ،یک سر به کالس درستان بزنید تا
ببينید که ایشان هم موجود است ).در مکتبخانهها نیمکتها نبودند.
وظیفة آنها را زمین به عهده گرفته بود.
بعدتر نیمکتها آمدند و وظایف خودشان را خودشان به عهده گرفتند.
فکر کردید فقط امروز آموزش فشرده و میکرو طبقهبندی شده و نانو

اجوکیشن! داریم؟ آن روزها یک نیمکت نصفهنیمه وظیفه آموزش
سه چهار تا بچه شیطان را گردن گرفتهبود .به این آموزش میگفتند؛
آموزش فشرده! این فشردگی به حدی بود که موقع زنگ خوردن
چند دقیقه طول میکشید تا هر کس به هر وسيله خودش را بتواند از
دیگری جدا کند .بچهها هم برای تشکر از نیمکتها روی آن انواع و
اقسام نقاشیها و یادگاریها را میکشیدند .ظاهرا ً نیمکتها عالوه بر
درس ،در پیشرفت هنر نقاشی و کندهکاری بچهها هم سهم داشتند.

عليرضا لبش

بچهها من یه روبات درست کردم که جواب تمام سؤاالی
امتحان رو داره.
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زنــــگ
تکنولوژی

BEHNAM:

منم یه کانال ساختم که توش هر روز یه جملة قصار از بزرگان میذارم.
مثالً از چه کسانی جمله گذاشتی؟

BEHNAM:

از باب اسفنجیِ ،شرِک ،پینوکیو ،رونالدو ،مسی ،کوروش کبیر ،مربی
تیم ملی و ای کی یو سان ،دانشمند بزرگ.
خیلی داری زحمت می کشی .خسته نشی؟!

حتما ً بخوانیم

:سعید

FARRRRzad:
:حمید

یکی از جمالتی که بهنام توی کانالش گذاشته اینه :وقتی که دانشآموز
بودم ،خوردن ساندویچ به من آرامش میداد( .خپل)
FARRRRzad:

این خپل همون خپل معروف توی مدرسة موشهاست؟
آره دیگه.
بازم خسته نباشی.

BEHNAM:
FARRRRzad:

من میخوام روباتم رو ثبت جهانی بکنم.
:سعید
من رفتم روبات فرهاد رو دیدم .همة سؤاالی کتاب رو توش جمع
کرده .خب به جای این کار کتاب رو میخونیم.
:حمید

دايناسورهاي غولآسا

دايناسورها موجوداتي عظيم بودهاند كه سالها
پيش منقرض شــدهاند ،اما ميتوان از شــواهد
تاريخــي به ويژگيهــاي ظاهري يا زيســتي آنها
پيبــرد .در ايــن كتــاب ،توضيحات جــزء به جزء
همراه با تصويري از هر نوع دايناسوري در قالب
گزارشي خيالي ،خواندني است.
نويسنده :نيك آرنولد
مترجم :محمود مزيناني
ناشر :نشر پيدايش
سال1393 :
تلفن021-66970270 :

بچهها به جای این بازیا برید درس بخونید .توی امتحان فردا روبات
و کانال نمره نداره.
NIMA:

بهنام! این جمله رو از قول حمید توی کانالت بنویس.
حمید که جزو بزرگان نیست.
BEHNAM:
خدا رو شکر که جزو بزرگانی که تو اسم بردی نیستم.

:حمید

مهدي فرجاللهي

زنــــگ
تفریح

رژيم غذايي

اولي :تصميم گرفتم از اين به بعد گياه خوار شوم.
دومي :با مشورت دکتر اين تصميم را گرفتي؟
اولي :نه! با مشورت قصاب! چون ديگر حاضر نيست
به من گوشت نسيه بفروشد.

سخنراني

مورد داشتيم که سخنران هر چه به دوستش اصرار ميکرد که
به سخنرانيهايش بيايد ،دوستش قبول نميکرد .علت را
پرسيد.
دوستش گفت :ميترسم در هنگام سخنرانيات خوابم ببرد و در خواب
خر و پف کنم و با اين کار ديگران را از خواب
بيدار کنم.
شد
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سر به هوا
مصطفی مشایخی

اولي :پدرام ديروز قسم
ميخورد که پد ِر پد ِر پد ِر پد ِر
پدربزرگش را ديده است.
دومي :مگر ميشود؟
اولي :وقتيزبانتبگيرد ميشود.

زنــــگ
اقتصاد

شد
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پرویز بچة سر به هوایی بود  .پدرش بارها به او گفته بود سر به هوا نباشد ،اما از آنجا که نرود
میخ آهنی در سنگ ،گوشش به این حرف ها بدهکار نبود ،تا یک روز که شبش جشن تولد
او بود .با پدرش رفت که شمع ،باد کنک و برف شادی بخرد و کیک سفارش بدهد .وقت
برگشتن پای این پسر سر به هوا الی نردههای یک پل گیر کرد و هر چه زور زد نتوانست
آن را بیرون بیاورد .پدرش با ناراحتی به او گفت« :گفتم سر به هوا نباش!» بعد به یک آهنگر
زنگ زد تا با تیغ ارهش به کمک آنها بیاید .آهنگر آمد و تیغ اره را از زیر پل ،روی قوزک
پای پرویز گذاشت .پدرش پرسید داری چکار می کنی گفت« :دارم قوزک پا را میبرم ،چون
پل مربوط به اموال عمومي است و نميشود بهش دست زد .بریدنش مجوز میخواهد.
الکی که نیست .مملکت قانون دارد ».پدر پرویز از او خواست دست نگه دارد تا برود مجوز
بگیرد .وقتی به سازمان اموال عمومی رفت ،گفتند مسؤول مجوز به مرخصي رفته است .باید
تا فردا صبر کند .پدر پرویز هم چارهای ندید جز این که تا فردا صبر کند .آن شب جشن تولد
پرویز را کنار همان پل در خیابان برگزار کردند و پدر پرویز فردای آن شب پولهایی را که
به پسرش هدیه داده بودند ،به حساب اموال عمومی ریخت تا مجوز اره کردن پل را بگیرد.

کارمند :قربان ببخشيد امروز دير به اداره آمدم.
ديشب خيلي دير خوابيدم!
رئيس :عجيب است! مگر شما غير
از اداره در خانه هم ميخوابيد؟

1 39

اجداد

اولي :چرا ديروز نيامديد زنگ
درِمان را درست کنيد؟
دومي :آمدم ،ولي هر چه زنگ
زدم کسي در را باز نکرد.

اداره

ر

زنگ در

شد

ر
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سرزمین یخمکی
جهانگرد

1 39

آیا تا به حال سرخپوستهایی را در فیلمهای سینمایی دیدهاید که لباسهایی از پوست جانوران پوشیدهاند و پرهای بزرگ و رنگارنگ
پرندگان را روی سرشان گذاشت هاند و در حالی که سوار اسب به سرعت در حال حرکتاند ،صداهای عجیبی شبیه جیغ و فریاد از خودشان در
می کنند و در همان حال با تیر و کمان تیراندازی هم می کنند؟
اینها همان ساکنان اصلی مناطق شمالی قارة آمریکا هستند که از حدود بیست هزار سال پیش در سرزمین کانادا زندگی می کردند ،تا اینکه
حدود  400سال پیش سر و کلة انگلیسیها و فرانسویها پیدا شد .بعد از زد و خوردهای فراوان این کشور را بین خودشان تقسیم کردند و
سر سرخپوستها بیکاله ماند!
هنوز در شمال کانادا که به قطب چسبیده است اسکیموها با لباسهایی از پوست خرس و گوزن و سمور داخل خانههای یخی خود بدون
یخچال و تلویزیون و کولر زندگی می کنند!

زنــــگ
جهانی

شد
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زنــــگ
ادبیات

شعر
آبکی!
شروین سلیمانی

		
آب را اسراف کردن شیوة انصاف نیست
هیچ کاری توی دنیا بدتر از اسراف نیست
		
با همین اسراف بعد از مدتی خواهیم دید
گِل میآید جای آب از شیر و آن هم صاف نیست
		
چند سالی میشود که برف و باران کم شده
آسمان هم موضعش نسبت به ما شفاف نیست
		
رود پر آبی که آبش از سرت هم می گذشت
میرسد روزی که حتی تا کنار ناف نیست
		
فکر کن رفتی دبلیو سی و در پایان کار
ناگهان میبینی آنجا آب در اطراف نیست
خواب میدیدم که سیمرغ از عطش جان داد و گفت
بنده دیدم ،آب حتی پشت کوه قاف نیست
آنکه چون من مشکلش آب است و شعرش آبکی است
آدمی دلسوز باید باشد و عالف نیست

روحاهلل احمدي
تصویرگر:مهدي عزيزي

مصرف به اندازه
شنیدم که بعضی از شماها
زنگ تفریح آببازی ما همیشه به همه میگیم
میکنید .میدونید هدر که باید در مصرف آب
دادن آب چه کار بدیه؟ صرفهجویی کنیم .خودمون
هم صرفهجویی میکنیم.
بچهها هم شاهدن!

میشه اصالً مسواک نزنیم
که آب هدر نره .به جای حموم
هم بریم استخر .هم بیشتر کیف
میده و هم چون شما و بابااینا
نیستین ،میشه آب بازی کرد.

میشه معلمها هم به جای اینکه دربارة
زنگ تفریح حرف بزنن و توی کالس
آب ببندن ،موضوع رو عوض کنن و
درس بدن!

برای یه مسواک زدن
اندازةدوش گرفتن آب
مصرف نکنیم .موقع
حموم کردن آب بازی
نکنیم .زنگ تفریح هم
آب بازی نکنیم! اصالً
هیچ وقت و هیچ جا
آب بازی نکنیم .آقا
تقصیر ما نبود!

آفرین به شما! حاال
کی میدونه چطوری
میشه در مصرف آب
صرفهجویی کرد؟

بيايم يه چيزي اختراع كنيم كه
جايگزين آب بشه .اون وقت
ميتونيم راحت آب بازي كنيم!

البته آدم باید در مصرف نمک هم
زیادهروی نکنه ،چون فشار خونش باال
میره .حتی میشه دانشآموزانی رو که
خیلی احساس بانمکی میکنن هم بفرستیم
دفتر مدیر .نظرتون چیه!

م

مجله
ر
ا به دفت ريد.
ر
ه بگي
ب جدول جايز
و
جوا

مجيد عميق

حركت
س به
اقيانو
آب از
ارة آن
ت دوب
برگش
انوس
جو و
به اقي
سپس
آب در
مين و
به ز
گردش
صطالح
ناميده
در ا
خة آب
ت يا چر
طبيع
يشود.
م

سابقه

كنيد
سال
ار

طرح :سام سلماسي

ایمیل مـــــا

noja van @ro shd mag .ir

برخي
ن
از بالي
سبت
طو
اي طب
ر
ي
ميا
ع
غ
ي
ي
ر
به
نقطه ن مسا
ت
مست
ف
ق
خ
ي
ت
ر
ي
م
د
ب
ر
و
از ف
وي نق
ي انسا
عالي 
م
گدازه
ح
شه و
يش
ن در م
م
تهاي
و
ح
ن
ي
س
قيقي
ا
د
ط
.
ف
ت
ود هاي
آلود
زيس
همان
گ
د
ت
و

ي
و
ن
ت
ا
و
ن
ه
ب
ه
ق
ا الوا ب
ط يع
شي
قوع
وا ،گ
اعماق
طه در
ي
ت را م
سيل
رم ش
ق
ب
ي
د
ا
ر
ب
ب
ن
ا
ث
ه
ا
س
واد مذ
د
رت
زمين
د كه به
نقشه
از م
م
ست ا
ي
خريب
يشو
نسا 
ن
نامند.
ته م 
ه
جنگ 
ا
ا
لها
ز
ف
آ
گ
ن
.
ن
د
ج
يرس
زمي
مل
ين م 
هاند.
سطح زم
 .6دستگاهي كه امواج زمين لرزه را ثبت ميكند.
 .1پديدهاي كه بر اثرنباريدن باران به مدت طوالني در يك منطقه روي ميدهد.
 .7امواج سهمگيني كه بر اثر وقوع زمينلرزهها يا آتشفشانها در زير اقيانوسها
 .2اصطالحي براي نوع گازهايي كه موجب پديدة گرمايش زمين مي شوند.
پديد ميآيند.
 .3بر اثر الكتريسيتة ساكن بين دو ابر و يا بين ابر و زمين ايجاد مي شود.
 .4تودة عظيمي از برف و يخ كه از ارتفاعات كوهستانها پايين مي ريزد و ويرانيهاي  .8به ريزش سنگ و خاك از فراز تپهها و كوهها بر اثر عواملي مانند باران شويي و
زمينلرزه گفته ميشود.
فراوان به بار مي آورد.
 .5ستون چرخان و پيچيدهاي از بادهاي بسيار قدرتمند كه با سرعت بيش از  .9 450پس از بارش باران شديد و طغيان رودخانهها روي ميدهد.
 .10چشمههاي آب گرمي كه در فاصلههاي معين زمين آب و يخ را با سرعت زياد
كيلومتر بر ساعت حركت ميكند و شكل قيف است.
به بيرون پرتاب ميكنند.

نقشه بكشيم!
آشنـايي بـا رشتـة
نقشه كشي معماري
مریم سعیدخواه

تا به حال نقشه كشيدهايد؟ اشتباه
نكنيد ،نقشة ايران را نميگويم .نقشة
جهان هم نه! اصال ً از كالس جغرافي خارج
شويد .قلم و كاغذ برداريد و يك نقشه

براي آيندة خودتان بكشيد .آيندة برخي از
شما با همين نقشه رقم ميخورد .نقشهاي
كه امروز براي خودتان ميكشيد ،نقشة
انتخاب رشته است .براي اينكه بهتر بتوانيد
اين نقشه را بكشيد ،با ما همراه شويد.

ما شما را با دانشآموز يا هنرآموزي آشنا ميكنيم كه
يكي از كارهايش كشيدن نقشه است .هديهشيشهبر،
رشتة نقشهكشي معماري ميخواند و ميگويد:
«نقشهكشي معماري يعني روياپردازي .يعني اينكه تو
بتواني روياهاي بزرگ را در ذهنت به شكل نقشه تصور
كني و روي كاغذ پياده كني».
هديه نقشة آمدن به اين رشته را از دوران كودكي
داشته ،اما باز هم براي انتخاب رشته از دختر
خالهاش كه فارغ التحصيل همين رشته بوده كمك
گرفته است .هديه ميگويد:
«از بچگي خانة هر فاميل و آشنايي كه ميرفتم،
نقاشي خانهشان را ميكشيدم و حاال كه وارد اين
رشته شدهام فهميدهام كه من پالن آن خانهها را
ميكشيدم».
خانة رويايي هديه شيشهبر تلفيقي است از معماري
مدرن و سنتي .هديه ميگويد« :وقتي وارد اين رشته
ميشويد ،بايد حسابي درس بخوانيد و كار كنيد تا
موفق شويد و به نتيجة مطلوب برسيد».
از او پرسيديم « :تو كار هم ميكني؟» هديه گفت:
«بله ،به تازگي در يك شركت نقشهكشي مشغول
شدهام ،اما منظورم از كار كردن ،فعاليتهاي عملي
رشتة معماري است .اين رشته يكي از پركارترين
رشتهها براي كار عملي است».
هنرستاني كه هديه شيشهبر د ر آن درس
ميخواند ،مثل خيلي از مدرسههاي ديگر است،
با اين تفاوت كه آنها درسهاي عمومي را پشت
ميز و نيمكت ميگذرانند ،اما براي درسهاي
اختصاصي كارگاه دارند .مثل كارگاه
نقشهكشي و كارگاه رايانه .كارگاه نقشه
كشي پر است از ميزهاي نقشهكشي،
ميزهايي كه بتوان ورقهاي بزرگ نقشه
را روي آن قرار داد و با كمك نقاله و
گونيا نقش ه كشيد.
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شرايط ورود به این رشته

براي ورود به اين رشته ،ميتوانيد هم از طريق هنرستانهاي
كار دانش اقدام كنيد و هم هنرستانهاي فني و حرفهاي.
البته با داشتن شرايط زير:
• داشتن حداقل معدل  16در سال اول دبیرستان
• شرکت در آزمون درسهاي هنر و حرفه وفن دورة اول
دبيرستان و درس ریاضیدورة اول دبيرستان در مبحث هندسه
س
خ
ت
و ترسیم (در صورت تقاضای بیش از نیاز برای ثبتنام)
ي
ت
ح
ص
ي
• شرکت در مصاحبة مشاورهای
ر ل در اين
ش
ته
در
اين رشت
ه
ش
م
ا
ب
ايد از
تفري
خواب و
ح خود كم
ك
ن
ي
د،
چ
و
عملي داريد كه بايد ن كلي كار
انج
ام بدهيد.

توانمند 
يهاي
الزم براي ورود به اين
رشته

داشتن انگیزه،
عالقه ،صبوري ،دقت ونظم
داشتن استعداد ،خ
القيت و قدرت تجسم باال
شناخت رنگ
ها و آشنایی با اصول هندسه
و ریاضیا
ت ،داشتن توان طراحی قوی

سهاي

در اين رشته
تخصصي
ت مواد و

کشی؛ شناخ
فنی و نقش ه
ترسیم
ت؛ طراحی؛
حجم و ماک
ماری؛ اتوکد؛
اه
صالح؛ کارگ
ه کشی مع
م
جسمی؛ نقش
ی هنرهای ت
مبان
ی؛ آشنایی با
حی معماری
نقشه بردار
را
ط
ی
مبان
ساختمانی؛
و جزئیات
عناصر
ي اين رشته:
های تاریخی.
نياز تحصيل
بنا
و ابزار مورد
گونيا و نقاله
ادامة تحصيل
وسايل
ه رسم ،انواع
ش تي ،تخت
فنی
های
ه
آموزشکد
پیوستة
کاردانی
دورة
ادامه تحصیل در
خطك
و رايانه
– حرفهای ،دولتی و آزاد و آموزشکدههای علمی – کاربردی
امكانپذير است.
چهكاره ميشويد؟
آنچه ياد ميگيريد
• نقشه کش نقشههای اجرایی معماری
ترسیم کامل نقشه با جزئیات کامل به وسیلة رايانه ،طراحی
• نقشه کش معماری داخلی
ساختماني یک طبقه ،ساخت یک پروژه به صورت ماکت،
• نقشه کش نقشههای سازهای
ِمترة* یک ساختمان و برآورد هزینة کامل آن برای یک
• نقشه کش رايانهاي
پروژه ساختمانی ،کار با دوربینهای نقشه برداری ،توانایی
• کمک پژوهشگر معماری
مبلمان کردن دکوراسیون داخلی ،آشنایی با بناهای تاریخی.
• كار در دفتر مهندسان مشاور و طراح

* برآورد هزينههاي انجام يك پروژه.
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ياسمن رضاييان

8

ماه محمدي
 28صفر :شهادت امام حسن(ع

)

تعبیر کامل مظلومیت چیست؟ مظلومیت ممكن است به شکلهای
متفاوت اتفاق بیفتد و در مورد شما ،شما مظلومیت را از هزار زاویه
تعریف کردهاید .از تحمیل صلح از جانب حکومت اموی تا شهادت
به دست همسرتان .شما اسطورة مظلومیت هستید.
معاویه كه میدانست .در زمان زندگانی امام(ع) نمیتواند اهداف ناپسند
خود را به سرانجام برساند ،تصمیم گرفت ایشان را به شهادت برساند .سرانجام جعده،
همسر امام(ع) ،را با دادن وعده و وعید به این کار راضی کرد .جعده با ریختن زهر در آب،
امام(ع) را مسموم کرد و به شهادت رساند.

 28صفر :رحلت پیامبر(ص

)

نه فقط آنهایی که دوستت دارند ،بلكه تمام جهانی که شکوه تو را درک کرده بود ،گریست.
آخرين نماز صبح مدينه ،حجهالوداع و حرفهایی که میزدی ،ما فهمیده بودیم چه حادثة
عظیمی در راه است.
 28صفر سال  10هجری روز غم انگیزی برای مدینه بود .آنقدر غم انگیز که انعکاس غمش
تمام جهان را در بر گرفت.
روایت است پیامبر(ص) در آخرین سفرشان به مکه -که به حجهالوداع معروف است  -در
سرزمین عرفات و پس از نمازهاي ظهر و عصر هزاران مسلمان را مخاطب قرار دادند و
گفتند« :ای مردم ،سخنان مرا بشنوید .شاید پس از این شما را در این نقطه مالقات نکنم».

10

 30صفر :شهادت امام رضا(ع

)

من آمده بودم .نه یک بار ،که هزار بار .آخر تمام نمازهایم به شما
سالم دادهام و اینچنین هر روز پنج بار به زیارت میآیم .من عادت
کردهام به این دیدارها.

مأمون برای حفظ حکومتش امام رضا (ع) را از مدینه به مرو آورده و ترفندهایی به کار
بسته بود ،اما هیچکدام به نتیجه نرسیدند .او فهمید وجود امام(ع) در نهایت باعث از بین
رفتن حکومتش خواهد شد .بنابراین ،تصمیم گرفت ایشان را از سر راه خود بردارد .این کار
باید به صورت محرمانه انجام میشد تا این نقطة تاریک بر صفحة حکومتش پیدا نشود .او
از روشی مشابه معاویه استفاده و امام(ع) را مسموم کرد.

32
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روز معلولین

12

ریحانه نویسندة مدرسة ماست؛ نویسندهای که داستانهایش برندة جایزههای استانی و کشوری
شدهاند .هر بار که نشریة مدرسه منتشر میشود اولین کاری که میکنم
این است :سراغ صفحة داستان میروم تا ببینم این بار ریحانه مرا به
چه دنیایی میبرد.
ریحانه معلولیت جسمی دارد ،اما ذهنش پر از ایدههای جالب برای
نوشتن است .مامان میگوید« :هیچ چیز نباید جلوی پیشرفت آدم را بگیرد».
 12آذر روز معلوالن و روز تمام کسانی است که با وجود نقص جسمی یا
ذهنی ،برای رسیدن به هدفهای با ارزششان تالش میکنند.

 12تا  17ربیع االول :هفتة وحدت
(والدت پیامبر به روايت اهل سنت و شیعیان)

27-22

راستی چه فرقی میکند کجای ایرانیم ،چه گویشی داریم و چطور زندگی
میکنیم ما در عین تفاوت با هم هستیم ،چون اعتقاد مشترکی داریم.
وقتی حضرت محمد(ص) مبعوث شد ،به او ایمان آوردیم .ما از همان
زمان که پیامبر(ص) دین اسالم را آورد ،مسلمان شدهایم .همین
اعتقاد مشترک دلمان را قرص میکند و گره محکمی است که به
هم پیوندمان داده است.
 12ربیع االول روز والدت پیامبر(ص) به روايت اهل سنت و  17ربیع االول روز
والدت پیامبر(ص) به روايت شیعیان است .امام خمینی(ره) فاصلة بین این دو روز را «هفتة
وحدت» نامگذاری کردهاند.

روز پژوهش

یکی از بچهها پرسید« :اجازه خانم ،در مورد چه موضوعی؟»
خانم گفت« :هر موضوعی که خودتان به آن عالقه دارید».
یک هفته فرصت داشتیم تا در مورد موضوع دلخواهمان تحقیق کنیم و
نتیجهاش را در قالب یک مقالة ده صفحه ای بنویسیم .در تمام این مدت،
پاتوق ما کتابخانة مدرسه بود.
باألخره یک هفته تمام شد و مقالههایمان را تحویل دادیم .من در
مورد زندگی حیوانات قطب تحقیق کرده بودم .حاال ،عالوه بر اینکه
اطالعاتم در این زمینه اضافه شده بود ،یک محقق نوجوان به حساب
می آمدم.
 25آذر روز پژوهش و چهارمین هفتة آذر هفتة پژوهش نامیده میشود .پژوهش باعث رشد
خالقيت و اعتماد به نفس میشود.

25

شب یلدا

پشت پنجره ایستاده بودم و برفی را تماشا میکردم که تازه شروع به باریدن کرده و بوی
چای عزیز تمام خانه را پر کرده بود و چاشنی صدای خنده و سر و صدای بچهها شده بود.
با خودم فکر میکردم چقدر خوب است شب یلدا برف میبارد!
زمستان خبر از وجودش میداد و من در دلم آرزو میکردم؛ آرزوهایی
بزرگ که ایمان دارم با وجود خدای دانههای برف ،برآورده میشوند.
یلدا جشنی تاریخی است که همزمان با پدیدة نجومی «انقالب
زمستانی» برگزار میشود.
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اينترنت بازي
سعيد چگيني

همین چند سال پیش بود که رایانههای بزرگ خانگی با اینترنت پرسر
و صدای «دیالآپ» به خانهها آمدند .فهمیدیم که میتوان در خانه
نشست و با شخصی آن طرف کرة زمین چت کرد .اینترنت که سریعتر
شد ،فیسبوک هم آمد و توانستیم دوستان و اعضاي فامیل را در صفحة
مانیتورمان جمع کنیم .آخرین عکسهای همدیگر را ببینیم و از حال
هم با خبر شویم؛ حتی توانستیم دوستان گمشدهمان را هم پیدا کنیم.
ولی کمکم خودمان در دنیای پر رنگ و لعاب شبکههای اجتماعی و
کانالهای تلگرام گم شدیم .حاال دیگر از حال واقعی خواهر و برادر و
نزدیکترین دوستانمان بیخبریم .حتی اگر هر روز پستهای آنها را
الیک کنیم.

وقتی در یک شبکة اجتماعی شروع
به شمردن تعداد الیکها و کامنتهایتان
کردید ،یعنی نیاز بیشتری به توجه دیگران
پیدا کردهاید .این موضوع میتواند انرژی
زیادی از شما بگیرد.

اگر در فضای فیسبوک یا اینستاگرام
به یک فوق ستاره با تعداد مخاطبان بسیار
زیاد تبدیل شوید ،در دنیای واقعی هیچ چیزی
به دست نیاوردهاید .بهتر است به هدفهای
بزرگ خود فکر و برایشان تالش کنید.
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حاال دیگر این اینترنت بزرگ شده ،غول شده و شاخ
و دم درآورده است .اگر مواظبش نباشیم ،میتواند همة
روزهای طالیی نوجوانی و جوانی ما را ببلعد .میتواند
آرزوهای ما را از دلهایمان بدزدد.
یادمان باشد ،صفحات وب ،شبکههای اجتماعی ،تلگرام
و  ...هیچ کدام بد نیستند .همه میتوانند ضروری و مفید
باشند .ما باید مهارت استفاده از آنها را به دست آوریم.

در هر شبکة اجتماعی که عضو
هستید ،نکات امنیتی آن را یاد بگیرید
و رعایت کنید .اطالعات خیلی شخصی
و خانوادگی خود را اص ً
ال منتشر نکنید.

معموالً افراد تصویری از خود در
شبکههای اجتماعی ارائه میدهند که
کام ً
ال با زندگی واقعی آنها متفاوت است.
هیچ وقت در فضای مجازی خودتان را با
دیگران مقایسه نکنید.

اگر به ارتباط مجازی عادت کنید،
به مرور برقراری ارتباط با افراد خانواده،
دوستان و افراد جدید برایتان غیر
ممکن میشود .در آینده به این مهارت
نیاز دارید.

اینترنت بسیار جذاب است .چون به سرعت
میتوان در دریایی از اطالعات غرق شد و با افراد
بیشماری ارتباط برقرار کرد .مواظب باشید ،آنقدر
وابستة این جذابیت نشوید که یک «معتاد به
اینترنت» شوید .اعتیاد اینترنتی یک مشکل بسیار
جدی است و شاید مجبور شوید برای درمان آن به
یک کلینیک ترک اعتیاد اینترنتی مراجعه کنید.

به ارتباطهايي كه در دنیای مجازی شکل
میگیرد نمیتوان اعتماد کرد .در دنیای واقعي
حالت صحبت کردن مخاطب کمک زیادی به
فهمیدن منظور واقعی او میکند .ولی در دنیای
مجازی که فقط کلمات تایپ شده را میبینیم،
به درستی متوجه نیت اصلی مخاطب نمیشویم.

شخصیتی که از خودتان در شبکههای
اجتماعی معرفی میکنید نباید خیلی از دور
از شخصیت واقعیتان باشد .در این صورت،
روز به روز دچار تضادها و استرسهای
بیشتری میشوید.

به همة آنچه میخوانید اعتماد نکنید.
اینترنت پر از شایعات و اطالعات نادرستی
است که خیلی از آنها برای ایجاد انحراف
ذهنی مخاطبان نوشته شدهاند؛ مثل شبهات و
سؤاالت دینی بیجواب یا با جوابهای غلط.
از همه مهمتر اینکه مواظب باشید
هیچ وقت اینترنت و کانالهای تلگرامی
را جایگزین کتاب نکنید .این کار اشتباه
بزرگی است.
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سالم دوستان ،ميخواهيم در اين قسمت ،با استفاده از مواد بازيافتي ،فعاليتي
طراحي كنيم .شيء مورد اســتفاده بطري شيشهاي (بطريهاي مخصوص
آبليمو ،شربت و عرقهاي گياهي)
موضوع انتخابي زن روستايي و بومي است .شما ميتوانيد موضوعات متنوع
ديگري نيز براي اجراي كار روي بطريهاي شيشهاي انتخاب كنيد.

طرح :فاطمه رادپور
اجرا :سونيا باوندپور
ابزار و وسايل مورد نياز:
بطريهاي شيشهاي در شكل و اندازههاي متفاوت
كاغذهاي طرحدار يا كاغذهاي كادو و كاغذهاي رنگي
وسايل نقاشي(رنگ گواش يا اكريليك و قلم مو)
وسايل كمكي براي كامل كردن موضوع (مثل شاخه و گلخشك)
ماژيك
قيچي
چسب چوب

ابتدا ســطح شيشــه را مرحله به مرحله چســب چوب بزنيد.
كاغذهاي نقشدار را به تكههاي كوچك برش دهيد يا پاره كنيد
و ســطح شيشــه را با تكههاي كاغذ بپوشانيد .در قسمت باالي
بطري ،جايي براي شــال و روسري و صورت زن بومي در نظر
بگيريد .براي شــال و روسري رنگي ساده در نظر بگيريد .بعد از
چسباندن كاغذ رنگي در قسمت شال ،دايرهاي به رنگ صورت،
با استفاده از گواش يا رنگ اكريليك بكشيد .سپس اجزاي صورت
را مثل چشم ،بيني و دهان روي آن نقاشي كنيد.
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به مجســمة خود حالت و رفتار دهيد .براي دادن حالت
از دستها استفاده كنيد جاي دستها را ميتوانيد باالي
ســر ،طرفين بدن يا جلوي سينه در نظر بگيريد .با توجه
به حالتي كه براي دســت در نظر گرفتهايد ،شكل آن را
روي كاغذ نقشدار ،هماهنگ با لباس ،بكشيد ،برش دهيد
و در طرفين شيشه ،در محل مناسب آن بچسبانيد .براي
ايجاد تنوع در شكل زنهاي بومي ،ميتوانيد از بطريهايي
با شكلهاي متفاوت استفاده كنيد و با رنگ ،نقش و شكل
لباسهاي مختلف ،اين تنوع را زيباتر كنيد.

ميتوانيد از اين مجسمههاي
زيبا براي قرار دادن اشيا و
يا گل استفاده كنيد.
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خاالسالمي
عليرضا شي 

هم پاتوقیهای عزیز
سالم!
پاتوق خودتان خوش آمدید ...
همچنان به

پیامهای مکرر ،متعدد ،مستمر و مشعوف کنندة شما پاتوق دوستان عزیز را که
میخواندم ،همهاش ِکیف فراوان بود و حظ بسیار! فقط بعضی دوستان از چاپ نشدن
آثارشان قدری شاکی بودند که باید به کوچکی فضای این پاتوق و بزرگی خودشان ببخشند.
باز هم همچنان صفای این پاتوق به بودن و تحویل گرفتنش توسط شماست و بس.
آخر کالم اینکه پاییز نود و پنج به پایانش نزدیکتر میشود و برای ما رفقای اهل پاتوق تنها سه ماه
کنار هم بودن را به یادگار ميگذارد .این یادگار بیشتر ماندگار تا خود بهار ...
•م
حمدر
ض
ا
و
خیلی
دا بخش
از دو
ض
د
س
ت
ز
ا
س
نگ عا
تانه
ن گفت
شود ت ای خندهدا لیه و البته هاند:
ا
باید
روحية ما ر و طن
ز
ز
ی
ا
د
اما جوک دان 
شآموزا تر گذ
اشته
ها
ن
خیلی بیمز عوض
ش
و
د،
ها
ست.

( اول از همه اینکه ،خیلی نظر
داشتیم راجع به جذابیت خوب و خنک
«ضد زنگ» و این باعث شد صفحه رو،
پرانرژی و کلی نمکیتر ادامه بدیم .اما
در مورد لوسی و بیمزگی جکها ،دست
و بالمون بسته است .فعال ً لطفا ً با
لبخند وارد مجله شوید تا ببینیم
چی پیش میاد! )

شمارة پیامک

3000899596
نظرات و مطالب شما به دست ما رسید:
هادی داوودی /فاطمه نجفی
علی جابری انصاری /محدثه مومنی
متین قلی زاده /مبینا قره داغی
پدرام رحیم پور /فاطمه قلی پور
یحیی منافی /مهرنوش شاه عباسی
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داستان

هم
پاتوقی عزیز

مبینا عابدینی از
شه
ر
ق
د
س
دا
ست
انی نوشته است ک
به ای
ه روایت کلی آن
ن شکل است كه
«
یکت
ا»
در
رو
س
تا
و
ی «جواهر د
مسئول آبیاری به
ه» زندگی میکند
گل
دا

ن
ها
ی
«ف
ائ
زه خاتون» است
شه
که برای مدتی به
ر رفته است ،اما ن
اگ
ها
ن
با
دو
پ
س
ر
جوان تنومن
که از دیوار باغ
با
ال
د روبهرو میشود،
م
ی
ر
ون
د
و
و
ار
د آنجا م 
یشوند.
میفه
در انتهای داستان
میم آن دو نفر نوه
ها
ی
خ
ات
و
ن
ب
و
د
ه
اند.
قسمت کوتاهی از
دا
س
تا
ن
ای
شا
ن
را م 
یخوانیم« :
سعی م
یکتا در حالی که
یکرد چشمان گر
د
ش
د
ه
ا
ش
ت
ما
م
جزئیات را
راستش را به دها
ن
ضبط کند ،دست
ب
ر
د
و
طب
ق
عا
دت قبلیاش که
همراها
از دو سه سالگی
ش بود ،شروع به ج
وی
د
ن
نا
خ
ن
ه
ای
ش كرد.
همیشه آن قدر نا
خ

ن
ها
ی
ب
ین
وا
را
میجوید كه خ
میبست.
ون کنارشان لخته
حواسش را دوباره
ج
م
ع
ک
ر
د.
دو
پ
س
ر اطراف را نگ
شوند کسی متو
اه کردند تا مطمئن
جه آنها نیست».
مبینا خان

م ،دا
ستان شما شروع
خ
یل
ی
خ
وب
ی
د
به ویژگ 
ارد که بیا
یهای رفتاری
ش
خ
ن حاالت و توجه
صی
ت

ها
ی
رقم زده
داستان ،آغاز خ
است .این ش
رو
وبی را برایش
ع،
م
خا
ط
ب
را برای فهمید
کنجکاو میکند.
ن ادامة ماجرا
مخصوصا ً آنجای
ی
ک
ه
یک
تا
و
روس
چند نفر
تا به سراغ دزد
ها
ی
خ
ان
از مردان و زنان
ة
خا
تو
نم
غافلگی
یروند .اما شای
رکنندهتری بودی
م.
آ
د ما منتظر پایان
خر
دا
س
تا
ن
جمالت پایان
سریع تمام م
ی هم قدری رن
یشود و البته
گ
و
بو
ی
ن
صی
داستانی خ
حت گرفته و
ارج شده است.
از مدل روایت

صبر تا بهار

ی هم پاتوقی عزیز

متن ادب

ما فرستاده است:
دبی زیر را برای
از اصفهان متن ا
و گفت :خدایا،
ماجده عالیی
پیش خدا رفت
ش را گرفته بود.
م و مهلتی کوتاه.
«فرشته تصمیم
م .اجازه میخواه
ین
بب
یک
زمین را از نزد
واست فرشته را
یخواهم
ت .خداوند درخ
م
ربهای زمینی اس
جا میسپارم .این
ج
ت
دلم بیتاب
م ،بالهایم را این
گفت :تا بازگرد
لهای فرشته را
پذیرفت .فرشته
آیند .خداوند با 
ن به کار من نمی
ایت را به امانت
ها در زمین چندا
ت و گفت :باله
بال
ش
ذا
گ
ر
گ
ی از بالهای دی
که خاک زمین
روی پشتها
سیرت نکند ،زیرا
رس که زمین ا
یگردم .این قولی
اه میدارم ،اما بت
گردم ،حتم ًا باز م
نگ
ی
م
ز
با
ت:
زمین آمد و از
است .فرشته گف
دامنگیر
دهد .فرشته به
به خداوند می
را میدید ،به یاد
ی
ا
ه
شت
ر
است که ف
ب کرد .او هر که
رشتة بیبال تعج
یفهمید چرا این
دیدن آن همه ف
دیده بود .اما نم
ال در بهشت
زیرا او را قب ً
میگردند .روزها
میآورد،
ن به بهشت بر ن
لهایشا
پس گرفتن با 
از یاد مي برد .و
فرشت هها برای
چیز جديدی را
ت هر روز ،فرشته
دور و زیبا به یاد
ذشت و با گذش
ی از آن گذشتة
گ
ز
چی
ر
گ
دی
کرد .فرشته در
رسید که فرشته
فرشته فراموش
روزی
را و نه قولش را.
یآورد؛ نه بالش
هشت برنگشت»
نم
نها
دگی ما انسا 
رشته هرگز به ب
های دربارة زن
زمین ماند .ف
متفاوت و خالقان
هاید.
نوشت 
ی

باز آمد پاییز
از برگ لبریز
هها شدند
کوچ 
باز آمد سوز
شب و در روز
در
ست در کنجی
درختی ه
گهای نارنجی
پرشده از بر
النهای ندارد
آن درخت
ساکنی ندارد
تا بهار
انهای ندارند
وها جز او آشی
پرست
یان این سرما
میداند که پا
او
ت دوستانش
هست بازگش
این انتظار را
دوست دارد
اما
ردن تا بهار را
ک
ر
صب
درزی

خانوم ،متن ادب
ت بهشتی خود
از اصل و اصال
ماجده
یها را یاد این
ن
د
ش
ور
د
متن شما خیل 
این کره خاکی و
ه کار برد هاید.
روی
بکری را هم ب
تعابیر ادبی و
مياندازد که:
دیر خرابآبادم
از جناب حافظ
دم آورد در این
بیت
ن جایم بود  /آ
م و فردوس بری
د
بو
ک
مل
من
.i r

hdmag

•آقا عرفان
ص
اب
ر
ی
گ
ف
ت
ه است:
من
یک نویسنده
ه
س
ت
م
ک
ه
ب
یشتر
کارهای
م ،داستا 
نهای
ی
ب
ر
ا
سا
س بازی
«ماین کراف
ت
»
ا
س
ت.
ما نو
ک
یسندههای
م سن و سا
ل
ک
س
ی
را
ن
چا
داریم که با
پ کردن داس
تا
ن
ها
م
و
ن
از ما ح
(آ
مایت کنه...
قا عرفان ،ما
د
ق
ی
ق
ا
ً
ب
را
ی چا
پ داستانای
شما نویسند
پات
ههاست که
وق زدیم .کا
ش
دا
س
ت
ان
ت رو هم
برامونم 
یفرستادی!)

مهسا گو
 ۱۴ساله /تهران

پيامنگار مـــــا:

n o ja v a n @ r o s
برای نقد و نظر.
فقط لطف ًا حتم ًا نام
شهر و پایةتحصیلی
خودتان را هم برای
ما بنویسید.
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اگرقسمتهاي مشکی تا انتها خالی باشند،
در اين شکل چندمکعب به کار رفته است؟

3

کدام دو شکل تکراری هستند؟

4

با توجه به اعداد ،عددپنجم را حدس بزنید.

1
2

4
9
5 1 4 3
6
2
1
5 8 9 3
9 5 1
6
8
5
3
2

3, 11, 24, 42 ,

6

5
4 7 3

5

هر کدام از عبارات و اشکال زیر نشان دهندة ،یک چیز دیگر است.این معماها را حل کنید و از دوستان خود بپرسید.

آن نوك زبان من است

=
آن

=
ابـــــــــــزار

=

ابـــــــــــزار

ابـــــــــــزار

=

ابـــــــــــزار

قـــــــــــــــــصه

=

جواب معما را به
دفتر مجله ارسال
كنيد و به قيد قرعه
جايزه بگيريد.

a g .i r

n o ja v a n @ ro s h d m

معما

پيامنگار مـــــا

اگر مريم  7جلد كتاب بخرد 500،تومان اضافه ميآورد و اگر  8جلد بخرد 700،تومان كم ميآورد .اگر كتابهايي كه مريم
انتخاب كرده است ،همه يك قيمت باشند ،قيمت هر كتاب چقدر است؟
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توپ نمدي

مهدي زارعي

آشنايي با ورزش تنیس

رقابتهای تنیس از پر تحرکترین رقابتهای ورزشی هستند که با راکت انجام
می شوند .این رقابتها به استقامت فراوانی نیاز دارند ،زیرا مسابقات آنها بیشتر
از دو ساعت به طول میانجامد.

لباس

تنيس بازها می توانند پیراهن آستین
کوتــاه یــا بیآســتین ،شــورت بلند یا
شــلوارک و کفش ورزشــی بپوشــند.
کــف کتانــی تنیس الســتیکی اســت.
ورزشکاران میتوانند پيراهنهاي خود
را از هــر رنگی کــه میخواهند انتخاب
كنند.

توپ

توپ تنیس از الســتیک است
و روی آن بــا نمــدي زرد رنگ
پوشــانده شــده اســت .وزن
تــوپ حداقــل  56.7گــرم و
حداکثــر  58.8گــرم اســت.
بــرای این که مشــخص شــود
توپــي براي برگزاری مســابقه
مناسب اســت یا خیر ،باید از
دو مــاه قبل تــوپ را در محل
برگــزاری بازی قرار داد تا اگر
دچــار تغییــر وزن شــد از آن
استفاده نشود.

سرویس زدن در تنیس
راکت

هر راکت از دستگیره ،دسته و سر
تشکیل شده اســت .در سر(قاب)
راکت شــبکهای توری شکل وجود
دارد .جنــس آن نایلونــی اســت
و ضربــه بــه تــوپ با این قســمت
زده میشــود .تنيسبــاز نمیتواند
وســیلهای به راکت وصــل کند که
شدت ضربه را افزایش دهد .طول
راکت  73/66سانتی متر است.

بازیکن اجازه دارد در فاصلههاي 4و 12متري از انتهای سمت
چپ یا راست عرض زمین سرویس بزند .تنيسباز حتماً باید
ضربة خود را به سمت مخالف زمین حریف بزند .یعنی اگر
مث ً
ال در سمت چپ ایستاده است ،باید ضربة خود را به سمت
راست زمین بزند.
 زنندة سرویس در اولین ضربه باید در بخش راست زمینخود بایستد ،اما در بار دوم که نوبت زدن سرویس است،
باید از سمت چپ زمین خود سرویس بزند.
اگر یک سرویس به خارج برود یا به تور برخوردکند ،بازيكن میتواند یک بار دیگر سرویس بزند.

زمان استراحت
در مسابقات مردان ،بعد از هر  3ست،
ورزشکاران میتوانند  10دقیقه استراحت کنند.
در بخش زنان بعد از هر  2ست ورزشکاران 10
دقیقه استراحت میکنند.
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تعویض جای بازیکنان
در هر گیم ،یکی از بازیکنان تمام سرویس ها را می زند ،اما در پایان گیم ،بازیکن
مقابل باید سرویسها را بزند .پس از گیم اول ،جای بازیکنان در زمین عوض
میشود و پس از آن هم ،هر  2ست یک بار ،بازیکنان جای خود را تغییر میدهند.

با یک پله ورزش کنید!

تعریف ست و گیم
ست :هر بازی  3یا  5ست دارد .هر ست از نوبتهایی تشکیل شده است که
آنها گیم میگویند .در هر ست ،بازيكن حداقل باید  6گیم را برنده شود.
در رقابتهای  3ستی ،تنيس بازي برنده است که دو ست را برنده شود .اما در
رقابتهای  5ستی ،نفری برنده میشود که  3ست را پیروز شود.
امتیاز در تنیس
در بازی تنیس ،هر بازیکنی که توپی را در زمین حریف قرار دهد و حریف
نتواند آن را بازگرداند 15 ،امتیاز میگیرد .در صورتی که بازیکنی برای دومین
بار موفق شود امتیاز بگیرد ،امتیازهاي او  30میشود .در سومین ضربة موفق،
بازیکن به امتیاز  40میرسد و در صورتی که آخرین ضربه را در زمین حریف
قرار دهد ،برندة گیم میشود .اگر هر دو بازیکن در امتیاز  40مساوی شوند،
آن قدر به بازی ادامه می دهند تا یکی از نفرات دو بار پشت سر هم از حریف
خود امتیاز بگیرد.
*اگر یک بازیکن توپ را به خارج از زمین بزند یا اینکه دو بار پشت سر هم
سرویس خود را از دست بدهد ،یک امتیاز به سود رقیب حساب میشود.

زمین تنیس
رقابت تنیس در زمینهای خاکی ،زمین چمن و زمین سخت برگزار میشود،
طول زمین 23/77متر و عرض آن در بازیهای انفرادی  8/23و در رقابتهای
دو نفره  10/97متر است .زمین به وسیلة تور از وسط به دو نیمه مساوی تقسیم
شده است .تور با کمک دو پایه فلزی به زمین محکم میشود .تور را باید به
گونهای کشید که فضای بین دو پایه را به صورت کامل پر کند .شبکههای تور
هم باید به حدي کوچک باشند .که توپ از بین آنها عبور نکند .ارتفاع تور در
دو بخش کنار تور( که تور به میله ها متصل است)  1/07متر است.

روزانه همة ما مسافت زیادی را راه میرویم ،اما از آن
جا که پیاده روی ما با سرعت نیست ،نمیتوان آن را
«ورزش» نامید .از طرف دیگر ،مدت زیادی از زندگی
روزانة ما بدون حرکت میگذرد؛ روی صندلی مدرسه،
در خانه جلوی رايانه و در حال بازی با موبایل!
آیا در محیطهای کوچک و آپارتمانی میتوان ورزش
کرد؟ جواب مثبت است .آن هم ورزشي بسیار پرتحرک
و مفید!
برای این کار ،در برابر یک پله بایستید .پای راست خود
را روی پله بگذارید .بالفاصله پس از آن که پای راستتان
روی پله قرار گرفت ،پای چپ را هم روی پله بگذارید.
(درست مثل زمانی که از راه پله باال میروید)
در مرحلة بعد ،پای راست خود را از پله برداريد .درست
مثل این که یک دوربین فیلمبرداری برعکس حرکت
باال رفتن شما را نشان می دهد .حاال پای چپ را هم پایین
بگذارید و دوباره در حالتی قرار بگیرید که قبل از شروع
ورزش و باال رفتن از پله داشتید.
حاال یک بار دیگر حركت را تکرار کنید؛ پای راست
روی پله و پس از آن پای چپ .وقتی هر دو پایتان روی
پله قرار گرفت ،باز هم حرکت را به صورت معکوس
انجام دهید و پای راست و پای چپ را برداريد .این کار
در ظاهر ساده است ،اما اگر با سرعت آن را انجام دهید.
انجام حرکت« پله هاروارد» به مدت یک دقیقه ،به اندازة
یک کیلومتر دویدن و پیاده روی کالری مصرف میکند.
ضمن اینکه دویدن به فضا نیاز دارد ،اما این حرکت را
با یک پله ،یا حتی یک چهار پایة كوچك میتوان انجام
داد.
همین حاال شروع کنید و اگر فکر می کنید کار آسانی
است ،سرعتتان را باال ببرید .تنها پس از چند ثانیه
میبینید همین کار به ظاهرآسان تا چه اندازه دشوار
است و به صرف انرژی فراوان نیاز دارد!
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خانه خراب شده است -جعبه
ابزار -ايكس باكس اين قصه
سر دراز دارد .

اعظم الريجاني

ميكنم كسالت تكرار را
اينك منم كه رها
يشوي اي زيبايي پنهان
اينك تويي كه پديدار م 
و

پاسخ معماهاي من كي نرفتم؟

 )1ضحاك و لهاك سخنان ضد
هم ميگويند .پس يكي راست و
ديگري دروغ ميگويد .اما شاه
گفت دو نفر دروغ گفتهاند .پس
يك نفر ديگر هم دروغ گفته است
و او كسي نيست به جر لهراسب.
پس لهراسب دروغ ميگويد و دزد
اصلي است!
 )2همانطور كه سياوش گفت،
پاسخ خيلي ساده است .اين كه سه
نفر به مقصد درست رفته باشند ،يا
يك نفر به مقصد نادرست رفته
باشد ،يكي است و هر دو غير
ممكن است! زيرا اگر سه نفر به
مقصد درست رفته باشند ،بديهي
است كه چهارمي هم به مقصد
درست ميرود! پس دو بخش از
جملة كيكاووس نادرست بوده
و ناچار بايد قسمت سوم درست
باشد .يعني دقيق ًا دو نفر به مقصد
نادرست رفتهاند و در نتيجه دو نفر
هم به مقصد نادرست رفتهاند.
 )3اگر گوينده دروغ گفته بود،
در اين صورت جملهاش راست
از آب در ميآمد! (زيرا بخش
دوم جملهاش درست) .اما ممكن
نيست كه يك جمله هم دروغ
و هم راست باشد .پس او دروغ
نگفته و قسمت دوم جملهاش
نادرست است .لذا بايد قسمت
اول آن درست باشد(زيرا كل
جملهاش راست بود!) يعني او
هومان بوده است!

رنگ شگفتي ميزند بر آخرين لحظة امروز خورشيد
مه شبانگاهي كه پناه آورده به آخرين پنجرة بدون پرده

كنار ميآيم مثل نسيم با حصار جنگل
كنار ميآيم مثل سياهي با روشناي دم صبح
كنار ميآيم مثل گل با پژمردگي
كنار ميآيم مثل تيك تيك ساعت با دلهرة عصر جمعه
كنار ميآيم مثل پرنده با زمستان
كنار ميآيم مثل پنجره با ديوار
كنار ميآيم مثل حنجره با آه

ديروز م
وزون بودم ب
ي

آ
هن
گ
ي
ك
و
ه
بشنوي
امروز سنگين
م
ب
ي

و
زن
ي
كه ا
و
حساس كنم
سادهام ،آن ق
د
ر
سا
ده
ك
هد
ركم نميكني!

سرسبزي و استواري درختان به پايداري و استحكام ريشهها و
تنفس در هواي نور است .همانسان ،شادي ،ريشه نشاط ،سرزندگي و
استواري ما است .بخند به روي زندگي و در هواي نشاط و نور نفس
بكش تا پشتت گرم و قدمت استوار بماند.
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رازایکاروس
زهره پريرخ

شما از تماشاي اين نقاشي لذت ميبريد؟ اگر
پاسختان مثبت است ،علت آن چيست؟
آيا زاوية ديدي كه نقــاش انتخاب كرده،
برايتان دلنشين است؟
ايكاروس اســطورهاي يوناني است .او موفق شد با بالهايي كه پدرش ديديلوس از موم درست
ما از باال چشــماندازي وســيع را ميبينيم .كرده بود پرواز كند .اما او پند پدرش را فراموش كرد و با بالهاي مومياش ،تا نزديك خورشيد
اين چشــمانداز را ما از ديد پدر ايكاروس ،پرواز كرد .گرماي خورشيد موم را آب كرد و ايكاروس در دريا سقوط كرد.
وقتي كه پســرش هنوز در آســمان پرواز
ميكند ،ميبينيم .درياي ســبز آبي آرام تا نام اين پردة نقاشي«سقوط ايكاروس» است  .اين منظره با رنگ و روغن روي بوم كار شده است ،اندازة آن 112
 73/5سانتيمتر است و از آثار موزة سلطنتي هنرهاي تجسمي بلژيك در بروكسل به شمار ميرود.
افق گسترده شده اســت .كشتيها آرام و
نرم روي آب ميروند .كنار كشتي بزرگتر
پاهاي ايكاروس را ميبينيم كه از آب بيرون
زده است .در ساحل چوپاني ،به آسمان ،به
آن جا كه دي ديلوس پرواز ميكند ،چشم
دوخته اســت و بعد دهقاني را ميبينيم كه
زمين را شخم ميزند؛ فارغ از پيشامدهاي
دور و برش.

رنگها چه ميگويند؟

اين چشم انداز دلپذير با تركيبي از رنگهاي
سر ِد سبز و آبي ،و گر ِم قرمز و زرد و انواع
قه وهاي قرمز و سفيد خلق شدهاند.
مــا گرماي آفتاب و هيجــان زندگي را به
كمك رنگهاي گر ِم قرمــز و زرد كه در
سبزها و قه وهايها هم حاضرند ،بيشتر حس
ميكنيم .اوج سبز آبيها در دريا و اوج رنگ
قرمز در لباس دهقان است.

سايه روشنها چهگونهاند؟
در آسمان دگرگون ،نور خورشيد پنهان
چشم ما را تا جلوي نقاشي هدايت ميكند.
خورشيد انعكاسي گرم روي آب دارد و
كاري ميكند كه بادبان سفيد كشتي و
پشم سفيد گوسفندان درخشانتر ديده
شوند .بر زمين ،پشت چوپان و دهقان،
روشنايي خاصي ميبخشد و از راست تا
چپ نقاشي سايههاي ظريف و لطيفي به
وجود ميآورد .اين روشنايي كه به شكل
قطبي در نقاشي حضور دارد ،آرام آرام
از دو سو رو به تيرگي ميگذارد.
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ساخت تصوير چه ميگويد؟

به جز سطحهاي بزرگتر كه با هم موازي هستند ،خطهاي نامرئي و پنهاني هم اين ساخت هندسي را حمايت ميكنند .خطهاي
نقطه چين خطهاي حمايت كنندة اين سطحهاي موازي هستند .به نظر ميآيد زيبايي تصوير جداي از رنگ ،شكل و فرم ،مديون
ساختار نو و جذاب آن هم هست.
نقاشي از سطحهايي موازي
به وجود آمده اســت كه
از پايين ســمت راست به
طرف باالي ســمت چپ
گستردگي آن كم ميشود.

كوچكتر شــدن سطحها سبب ميشود آخرين تكه زمين ،نشانهاي شود و چشم ما را باز به
داخل تصوير برگرداند .در اين برگشت ،جهت عناصر تصوير به ترتيب از پايين سمت راست،
دست شخصي كه لب آب نشسته ،پاي ايكاروس كه از آب بيرون آمده است ،جهت بادبانها
و از باال به ترتيب تيرگي زمين كه به تيرگي پاي درختها ميپيوندد ،قله كوه و صخرة ميان
آب ،ما را به افق دور دست و خورشيد درخشان كه حياتبخش است باز ميگرداند.
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ته:
نک ندوانه
خوردن ه ی مفید
افراد دیابت جود در
ی
و
برا ت ،زیرا قند م افراد
ن
س
و
يبرد.
بهتری
نی وانه ،قند خ باال م 
ن زمان خوردن
هند
سرعت
ي را به
هندوانه قب
ديابت
ل از غذاست .و
خو
رد
نآ

ندا عظيمي

ن ،بالفاص
له بعد از غذا،
باعث اخ
تالل هضم م 
یشود.در حالت
ناش
تا ،مخصوصا ً در
هوای گرم یا در
هنگام تشنگی ه
م ،مضر است.

مواد
الزم

طرز
تهیه

_ موز حلقه شده
_ هندوانة گرد
_ سیب خرد شده _ کیوی حلقه شده
_ انگور حلقه شده _ پنیر رنده شده
_ آلبالوي خشک بدون هسته
_ توت فرنگی خرد شده
_ گردو و مویز یا شکالت خرد شده

ابتدا هندوانه را از عرض ميبريم و آنرا مانند پیتزا تقسیم می کنیم .سپس روي هر برش
کیوی ،سیب و انگور قرار می دهیم .میتوانید از هر میوةدیگری هم که مانند مخلفات پیتزاست
استفاده کنید؛ مثال ً انگورهای سیاه به جای زیتون .از گردو و مویز یا تکه های ریز شکالت هم
میتوانید استفاده کنید  .اين دو برای از بین بردن طبع سرد هندوانه هم مفید است.
بعد ازچیدن مخلفات روی پیتزا ،مقداری پنیر روی آن رنده کنید تا نمایی مثل پنیر پیتزا به شما
بدهد .با این پیتزای سالم و زیبا و رنگین ،از مهمانهای شب یلداتون پذیرایی کنید و شب خوبی
داشتهباشید.

د مزاج
ر سر
اگ هستید

پ
ی
ت
ز
ا
ه
ن
د
و
ا
ن
ه

ص سرد
اشخا
در این
نه در
يشود.
وردن هندوا صل م 
عسل،
خ
رد مفا
دوانه،
باعث د
یان هن
ج
ا
ز
مز
ة
د
است.
ن
وارد خنثا کن ثال آن
م
ند و ام
ق

واحدهای گروه های غذایی چه اندازهاند؟

 1واحد از گروه لبنیات =
 1واحد از گروه گوشت =  60گرم گوشت یا یک تخم مرغ يا  1/2لیوان حبوبات پخته
 1واحد از گروه میوه =  1عدد میوة متوسط مثل یک سیب متوسط3 ،
__ لیوان آب میوه
4
ساالد ) 1
__ لیوان سبزی پخته
 1واحد از گروه سبزی =  1لیوان سبزی خام خرده شده (  1لیوان
2
 1واحد از گروه نان =  1بــرش نان ( تافتون ،ســنگگ ،بربری ) به اندازة کف دســت  30گرم1 ،
__
2
 1لیوان شیر یا یک لیوان ماست يا  2لیوان دوغ

لیوان برنج پخته یا ماکارانی پخته 3/4 ،لیوان غالت آمادة خشک .

بیان این واحدها تنها به این منظور است که شما بدانید ،آیا مصرف روزانهتان از گروههای غذایی در حد
مورد نیاز است یا خیر .اگر خیلی کمتر از ميزان الزم مصرف می کنید ،در آیندهای نزدیک به کمبود مواد غذایی
مبتال خواهید شــد و اگر خیلی بیشــتر ،اضافه وزن و چاقی در انتظار شــما خواهد بود .با تمام اين موارد ،تعیین
میزان دقیق انرژی مورد نیاز و تنظیم رژیم صحیح بر اســاس تمایالت و شــرایط خاص شما بر عهدة رژیم شناس
است .تنظیم رژیم های دقیق چاقی و الغری باید به صورت فردی صورت گیرد.
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هرم غذایی!

درست بخوریم.
کم بخوری
م ،همیشه بخوریم.

