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المپيک را بشناسيم
انفجارآخر
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درخت زندگی خود را بکشیم
يادكرباليادكربال

 آفتاب  پر انرژی

1ـ سلول نوری: سلول های نورِی ساخته َشده از 
سیلیکون، کاربردهای بسیاری دارند. سلول های 

تکی، به منظور فراهم کردن توان الزم برای 
دستگاه های کوچک تر، مانند ماشین حساب به کار 
می روند و آرایه های بزرگ تِر آن، در نبود شبکه 
انتقال برق )مثاًل در نقاط دوردست( برای تولید 

الکتریسیته استفاده می شود.

2ـ صفحه های خورشیدی: 
آرایه ای از سلول های نوری است. 
انرژی خورشید را مهار و آن را به 

برق تبدیل می کند.
3ـ آبگرمکن خورشیدی: دستگاهی که 
با جذب انرژی خورشیدی آب را گرم می کند. 

استفاده از انرژی خورشیدی برای گرم کردن آب 
به دلیل رایگان بودن این منبع عظیم انرژی، از نظر 

اقتصادی بسیار مقرون به صرفه است.

4ـ دوربین های ديجیتال: میزان بارهای 
الکتریکی روی صفحات حساس به نوِر 

دوربین، با بازشدن شاتر تغییر می کند و همین 
تغییرات موجب ثبت تصویر می شوند.

5ـ دربازکن های خودکار: با 
برخورد باریکه نور به سلول نوری، 

جریان الکتریکی تولید می شود و 
به درهای پارکینگ برای باز و 

بسته شدن عالمت می دهد.

6ـ ماشین حساب:
 از سلول های نوری برای 
تولید الکتریسیته در آن ها 

استفاده می شود.

7ـ لوله تکثیرکننده نور 
 :)PMT یا Photo Multiplier Tube(

PMTها از خانواده المپ های خأل هستند 
و کار آن ها آشکارسازی سیگنال های نوری 
ضعیف  است. این آشکارسازها می توانند نور 
تابشی )مرئی، فرابنفش، نزدیک فروسرخ( 

را تا صدمیلیون برابر تقویت کنند.
این وسیله به دلیل بازده زیاد و نویز کم، 

کاربردهای فراوانی دارد مانند:

7ـ1ـ تصویربرداری پزشکی: در دستگاه های 
 ،PET یا SCAN تصویربرداری پزشکی مثل

آرایه ای از PMT همراه با نوع دیگری از 
آشکارساز، از اعضای بدن عکس می گیرند.

7ـ2ـ تصویربرداری نجومی: اندازه گیری 
روشنایی ستارگان به کمک PMTها با 

دقت، اما ساده و ارزان است. ضمن اینکه 
طول موج های کوتاه )فرابنفش( و بلند )نزدیک 

فروسرخ( را می تواند آشکارسازی کند.

ـ دوربین های دید در شب:  ـ3 7
 PMT در این وسایل نیز از

و ترکیب با صفحه ای فسفری 
استفاده می شود. به کمک آن، دیدن 
محیط تاریک ممکن می َشود. طول موج های نزدیک 
فروسرخ نیز با کمک این دوربین ها آشکار می شوند.

7ـ4ـ دستگاه های آنالیز خون: در این 
دستگاه ها، PMT، المپ رشته ای و فیلترهای 

نوری در کنار هم، غلظت نسبی ترکیبات 
گوناگون را در خون مشخص می کنند.

7ـ5ـ فیزیک انرژی باال: در مطالعۀ برخوردهای 
ذرات بنیادی، از PMT استفاده می کنند تا 

بتوانند تابش ذرات را تقویت کنند و به این ترتیب 
خصوصیات ذرات و مسیر حرکت آن ها را دریابند.

»اثر فوتوالکتريک« 
پديده ای نام آشنا در فیزيک است 

که اينشتین آن را فرمول بندی کرد. وقتی 
نور به سطح فلزات می تابد، الکترون های 

سطح فلز را کنده و باعث ايجاد يک جريان 
الکتريکی می شود. از اين جريان الکتريکی، 
به شکل های مختلف در فناوری و زندگی 

روزمره استفاده می شود.



    

ارجون هاسنر، دانش آموز   
دبیرستانی بود، که با استفاده از وسیله ای 
شبیه قیف و صدها قطعه سنگ مرمر 
که آن ها را آغشته به رنگ کرده بود، 
تصویری از جاذبه را ترسیم کرد. گرانش 
فضای  که  می شود  ایجاد  ِجرمی  به وسیلۀ 

اطرافش را دچار انحنا می کند. 
آلبرت اینشتین این پدیده را در نظریه مشهور 
»نسبیت عام« خود توصیف کرده است. مدل هایی که به 
آن ها »چاه گرانشی« می گوییم، براي شبیه سازي این انحنا ساخته 
مي شوند. اگر سکه ای را در قیفی بیندازید، قبل از فروافتادن به 

مرکز، دور قیف می چرخد و می چرخد.
جلوتر  قدم  یک  و  گرفت  را  ایده  این  هاسنر 
گذاشت. وسایلی که استفاده کرد عبارت بودند 
از: قطعه های مرمِر آغشته به رنگ، پارچه اي 
کشي که آن را از چهار طرف حسابي 
کشیده و وزنه هایی که در میان آن قرار 
داده بود. هرتکه مرمر با چرخش روی 
این قیف پارچه اي، نقشی مخصوص 
نقش ها  این  می گذاشت.  به جا 
هم  به  وزنه ها(  مرکز)نزدیک  در 
فشرده تر می شدند. ارجون، آن را 

»طرح گرانش« نامید.
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ماواِت بَِغیِْر َعَمٍد تََرْونَها« »َخلََق السَّ

آسمان ها را بدون ستونی که آن را ببینید، آفريد.
قرآن کريمـ  سوره لقمانـ  آية 10

دلیل ساخت بنای گنبد سلطانیه چه بود؟
خواجه رشیدین الدین فضل اهلل در کتاب جامع التواریخ، گنبد سلطانیه 
را آرامگاه باني و سازنده آن سلطان محمد خدابنده دانسته است. سلطان 
محمد هشتمین سلطان حکومت ایلخانان مغول بود.  در این میان برخي 
معتقدند که گنبد سلطانیه از ابتدا قرار نبود آرامگاه سلطان باشد و او خواب 

و خیال هاي دیگري براي آن داشت.

ساخت گنبد چند سال طول کشید؟
کلنگ ساخت گنبد سال 704 هجری قمری به زمین خورد، البته این 
زمین، زمین سختی است و به خاطر همین  گنبد تابه حال از آسیب های 

زلزله جان سالم به در برده است. 
ساخت گنبد 9 سال بعد، یعنی سال 713 هجری قمری، تمام شد و 
سازندگان بنا حاصل کارشان را دیدند. در این پروژه ابتدا سرداب که اتاقی 
زیرزمینی و محل دفن سلطان محمد خدابنده است، ساخته شد. سپس 
ساختمان گنبد به پایان رسید و پس از ساخت گنبد، بخش تربت خانه که 
یک مکعب مستطیل آجری بزرگ است و در آن نماز برپا می شده، به 

ضلع جنوبی ساختمان اضافه شد.

 رنگ و لعاب ایلخانی
از  زیادی  حجم  با  گنبد  بنای  به  ورود  هنگام  بازدیدکنندگان 
داربست های فلزی روبه رو می شوند که برای انجام عملیات مرمت بسته 
شده است. از بین این داربست ها می توان هنرمندانه ترین تزئینات عصر 

ایلخانی مانند گچ بری، کاشی کاری و نقاشی را دید.  مدیر مسئول: دکترمسعود فیاضي 
 سردبیر: علی اصغرجعفريان

 مدیر داخلي: زهره کريمی
 ویراستار: فاطمه ذاکري

 طراح گرافیک: میترا چرخیان
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ٍَّد َُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّدٍ  و َ آلِ مَُحم الل

هر روز در زندگی تان هيجان تازه اي داشته باشيد و اين موضوع، بيدارشدن كه بيدارشدن در صبح زود كمي دشوار است، ولي مدرسه باعث مي شود يك عالَم خوش حالي مي آورد كه به سختی هايش مي ارزد. درست است نمي دانيد خوش حال باشيد يا ناراحت. اما واقعيت اين است مدرسه با خود شايد اين حس در شما هم وجود داشته باشد؛ با شروع سال تحصيلي جديد طنين انداز شد. باز هم يك سال پر از دغدغه هاي جورواجور از راه رسيد. باز هم سال تحصيلي نو از راه رسيد. باز هم صداي گوش نواز زنگ مدرسه   افق هاي تازه
هم كالسي هاي راستي، بياييد اعترافي كنيم: آخرهاي تابستان ديگر دلمان براي مدرسه را آسان تر می كند.   براي  و  مدرسه  بامزۀ  براي شيطنت هاي  بود؛  زده  علي اصغر جعفريانزيباي زندگي خواهيم رفت.داد و به خود افتخار خواهيم كرد و اين گونه با لبخند به استقبال افق هاي بيشتري از خودمان خواهيم داشت و احساس مفيدبودن به ما دست خواهد مي آورد و ما را به زندگي اميدوار مي كند. آن وقت احساس رضايت شگفت انگيز و...  همه و همه شور و حال وصف ناپذيري را برايمان به همراه معلم هاي جديد، پژوهش هاي نو، هم كالسي هاي جديد، موضوعات علمي بود. با شروع مدرسه، منظم، پُركار، بااراده و بانشاط مي شويم. كتاب هاي نو، به يك باره روشن مي شود؛ موتوري كه درروزهاي تعطيل خاموش شده از طرفي، مدرسه كه شروع مي شود، گويي يكي از موتورهاي پُرقدرتمان بازيگوشمان. دلتنگ معلم هاي دوست داشتني و سخت كوشمان هم بوديم. لك 



3   روی ريشه ها، ريشه های  ويژگی های خودت را بنويس.
اين مرحله از همه سخت تر است. روی هركدام از ريشه ها بايد بنويسی، به نظر خودت چرا ويژگی های 

روی ساقه ها را داری. مثالً ممكن است، معاشرتی بودن يك نفر به خاطر اين باشد، كه خانواده اش زياد اهل مهمانی 
هستند. شوخ طبع بودن يك نفر ديگر به خاطر شوخ طبع بودن پدرش و منظم بودن يك نفر ديگر به خاطر منظم بودن 

مادرش باشد. مهم نيست دقيقاً ريشه ويژگی هايتان را بدانيد. مهم اين است كه به آن ها فكر كنيد.

درخت زندگی خود را بکشیم
 امسال قرار است، در اين دو صفحه با هم مهارت های زندگی را تمرين كنيم. مهارت های زندگی مهارت هايی هستند كه ما را 

برای رابطه بهتر با ديگران، حل مشكالت مان و هدفمند كردن زندگی آماده می كنند. 
در هرشماره سراغ يكی از مهارت ها می رويم و يك فعاليت با هم انجام می دهيم كه آن مهارت را در ما بيشتر مي كند. 

اولين مهارت خودشناسی يا خودآگاهی است. كسانی كه در مهارت خودشناسی خبره اند، توانايی ها و 
ضعف هايشان را بهتر از بقيه می شناسند، می دانند از چه چيزی خوش شان می آيد و به چه چيزها يا 

كارهايی عالقه ندارند. آن ها هم اعتماد به نفس خوبی دارند و هم خودشان را دوست دارند. 
منظورمان از دوست داشتن خود اين نيست كه خودشيفته باشيم و فكر كنيم از همه بهتريم. همة 
ما بايد به خودمان احترام بگذاريم. يكی از نشانه های خودشناسی خوب اين 

است كه تكليف ما نسبت به انتخاب رشته دبيرستان مان معلوم تر 
است. به نظرت تو چقدر خودت را می شناسی؟ انجام دادن 

فعاليت زير می تواند به شناخت بهتر خودت كمك كند.

1   يك درخت بكش!
روی يك كاغذ سفيد يك درخت ساده بكش. درختی 
با ريشه ها، ساقه ها، برگ ها، ميوه ها و شكوفه ها. سعی كن 
هركدام از اين بخش ها آن قدر بزرگ باشند، كه بتوانی 
به  دارد  ربطی  چه  بنويسی.  كلمه  دو، سه  آن ها  روی 
درخت  بگذار،  را  درخت  اين  اسم  حاال  خودشناسی؟ 

زندگی من. در مرحله های بعد ربطش را هم می فهمی.

روی ساقه ها چند ويژگی خودت را بنويس.
را 2    اسم ات  واقعی  روی درخت  و  محيط زيستی  حافظ  تو  كه  می دانم 

نمی نويسی، اما اينجا اشكال ندارد. چند تا از ويژگی های خودت را روی تنه يا 
ساقه های درخت بنويس. مثالً ممكن است، يك نفر اين كلمه ها را بنويسد: 

برای اينکه در زندگی ماهر شويد، اول بايد خودتان را بشناسید.
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4    روی برگ ها بنويس چه چيزی روی تو تأثير می گذارد.
چه كسانی يا چيزهايی می توانند روی تو تأثير بگذارند و نظرت را عوض 

كنند؟ والدين، دوستان، كتاب ها يا فضای مجازی؟ آن ها را روی برگ ها بنويس.

5    روی ميوه ها موفقيت های زندگی ات را بنويس.
آورده ای،  دست  به  زندگی  در  خودت  كه  چيزهايی  تمام 
موفقيت ها و دستاوردهای زندگی تو هستند. تمام كردن دورۀ 
دبستان، ياد گرفتن يك مهارت ورزشی، موفقيت در 
درس ها، رابطة خوب با ديگران، تمام كردن چند 
... همه و همه می توانند  كتاب غيردرسی و 

دستاوردهای زندگی تو باشند. 
اگر واقعاً فكر می كنی زندگی ات هيچ 
ميوه ای ندارد، يا اعتماد به نفس ات پايين 
به داشته هايت  بايد دقيق تر  و  است 
خوب  را  توانايی هايت  يا  كنی،  نگاه 
آن ها  براساس  تا  نشناخته ای 

موفقيت هايی به دست بياوری.

6 روی شكوفه ها          
     هدف هايت را بنويس.

زندگی  برای  كه  هدف هايی 
بنويس.  شكوفه ها  روی  را  داری 
مثالً تمام كردن دوران دبيرستان، 
رفتن به دانشگاه، داشتن يك شغل 
خاص،  جای  يك  به  رفتن  مشخص، 
می تواند هدف هايت باشد. اگر هيچ هدفی 
نداری، احتماالً خيلی خودت را دوست نداری 
يا خيلی به آن ها فكر نكرده ای يا توانايی هايت 
را خوب نشناخته ای تا بتوانی بر اساس شان 

برای خودت هدف بگذاری.

7  درخت زندگی ات را ببين.
حاال درخت زندگی ات را ببين. اين درخت هرسال عوض می شود. شكوفه ها 
ميوه می شوند و ميوه ها بيشتر می شوند. برگ ها عوض می شوند و نوشته روی 
ساقه ها و ريشه ها دقيق تر می شوند. نقاشی درخت ات را جايی بچسبان كه ببينی 

و هر سال يك درخت تازه تر بكش.

معاشرتی
بی نظم

مهربان
شوخ طبع

جَوگیر منظم

عصبی
درس خوان

باهوش
سازمخالف
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دفاع 
ماندگار
یاسمنرضائیان

  8 مهر 
   بزرگداشت موالنا

امروزه در افغانستان است ولی در سال های زندگی موالنا بخشی شــاعر و عارف، در سال 586 شمسی در بلخ به دنيا آمد. بلخ، جالل الدين محمد بلخی، معروف به موالنا و ملقب به »رومی« 
روند كه مثنوی معراج حقايق است نه آنكه نردبان را بر دوش آن نگفتم كه آن را حمايل كنند، بل تا زير پا نهند و باالی آسمان موالنا در مورد ارزش اين اثر خود گفته است: »مثنوی را جهت عظيم ترين اثر اين شاعر بزرگ ايرانی »مثنوی معنوی« است. از خاک ايران بوده است.

در سال 652شمسي درگذشت. آرامگاه او امروزه در شهر قونيه ديگر و به زبان های متفاوت منتشر شده است. اين شاعر گرانقدر موالنا شاعری است كه آوازۀ جهانی دارد و آثارش در كشورهای بگيرند و شهر به شهر بگردند.« 1
است.

ـــا
مانـ

ی 
هــا

وز
ر

3 مهر 
شهادت امام سجاد) ع( به روايتی

در سال شهادت امام سجاد )ع( اختالف نظر وجود 
دارد و اين اختالف از سال 94 تا 100 هجری قمری 
را شامل می شود. ايشان از كسانی بودند كه در واقعة 
عاشورا حضور داشتند اما به دليل بيماری نتوانستند در 

ميدان حاضر شوند. 
پس از واقعة عظيم عاشــورا، امامت به امام سجاد )ع( 
رسيد و ايشان 34 سال واليت بر شيعيان را بر عهده 
داشتند. تا اينكه سرانجام به دست وليد بن عبد الملك 

به شهادت رسيدند.
مزار ايشــان در بقيع زيارتگاه دوستداران اهل بيت و 

امامت است.

31 شهريور تا 6 مهر 
هفتة دفاع مقدس

31 شهريور سال 1359 صدام حسين، رئيس جمهور 
نظامي ديكتاتور بعثي، آغاز تجاوز به خاک ايران را 
اعالم كرد. اين جنگ جنگی نابرابر بود كه آمريكا 
هم پشــت پردۀ آن حضور داشت و با حمايت های 
پنهان و آشكار از صدام در تالش بود تا ايران را از 
پا درآورد. بنابراين ايران نه فقط با حزب بعث كه با 

آمريكا نيز جنگيد.
آمريكا كه با ظهور انقالب اسالمي از غارت نفت و 
معادن ايران محروم شده بود در صدد بود حكومت 
اسالمی را براندازد و خاک ايران را تحت سلطةخود 
در آورد. اما با شــجاعت و از خودگذشــتگی های 
شــهيدان و جانبازان بسيار ما، نقشة آمريكا نقش 
برآب شد و دشمن در محدودۀ مرزها و استان های 

غربی و جنوبی متوقف شد.
هفتة دفــاع مقدس يــادآوری ارزشــمند برای 
امروز ماست تا بيشــتر از قبل ارزش وطن و آن 

فداكاری های بی ادعا را بدانيم.

7 مهر 
روز آتش نشانی و ايمنی

در چنيــن روزی در ســال 1359 دشــمن بعثی به 
پااليشگاه آبادان حملة هوايی كرد و آتش نشانان برای 
خاموش كردن آتش به ســمت پااليشگاه رفتند. در 
حين خاموش كردن آتش دشمن بار ديگر حمله كرد و 

تعدادی از آتش نشانان به شهادت رسيدند.
از سال 1379 ستاد هماهنگی امور ايمنی و آتش نشانی 
كشور 7 مهر را به نام روز آتش نشانی نامگذاری كرد 
تا ضمن بزرگداشت ياد شهدای سال 59 و همچنين 
ارزش و اهميت فداكاری های آتش نشانان، ايمنی را در 
ميان مردم ترويج بدهد و راه های پيشگيری از حوادث 

را يادآوری كند.

1. منظور موالنا اين است كه 
مثنوی را برای رسيدن انسان 
به حقايق الهی سروده است. 
بنابراين نبايد از مطالب آن 
غافل و بی بهره ماند.
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13 مهر 
روز نيروی انتظامی

يكی از حياتی ترين نياز های هر جامعه 
نياز به امنيت اســت و تأمين امنيت 
در دست نيروی انتظامی است. سابقة 
تشكيل نيروی انتظامی در ايران به صد 
سال پيش بر می گردد. در دوران قاجار، 
اولين سيستم انتظامی به صورت نوين 
به وجود آمد و نيروهای پليس امنيت 

كشور را بر عهده گرفتند.
نيروی پليس در ايران، تا زمان انقالب، 
دو بخش بود: شهربانی و ژاندارمری. 

اما بعد از انقالب اين بخش ها با هم ادغام شــدند 
و پليس واحد را تشكيل دادند. پليس جديد ايران 
از سه بخش »فرماندهی«، »حفاظت و اطالعات« و 

»سازمان عقيدتی سياسی« تشكيل شده است.

15 مهر 
روز روستا و عشاير

اگــر فقط يك ماه بخواهيم بدون اتكا به 
توليدات روستايی زندگی كنيم خواهيم 
فهميد كه كار و فعاليت روستاييان چقدر 

در زندگی ما نقش دارند.
لبنيات، مــواد پروتئينی و برنــج ما از 
دســت رنج روســتاييان تهيه می شود. 
حتی همين نانی كه هر روز می خوريم از 
گندمی كه كشاورزان می كارند به دست 
می آيد. حاال فكر كنيد چه می شــود اگر 
اين خوراكی ها در زندگی ما وجود نداشته 

باشند؟
15 مهر روزی اســت كه بــه ما يادآوری 

می كند روستاييان چه نقش مهمی در زندگی مان دارند.

14 مهر 
شهادت امام حسن مجتبی )ع(

دومین امام ما شــیعیان در 28 صفر سال 50 
قمری و در سن 47 سالگی به شهادت رسید. 
جعده، به دستور معاويه، به امام زهر خوراند و 

ايشان بر اثر خوردن همان زهر شهید شدند.
اگرچه حکومت اموی توانسته بود قرارداد صلحی 
با امام حسن )ع( برقرار کند اما باز هم از وجود 
امام در هراس بود و وجود مبارک ايشان باعث 
می شد برخی از نیات شوم حکومت اجرا نشود. 
يکی از نیت های شــوم معاويه، تعیین جانشین 
برای خود بود. اما معاويه می دانست تا وقتی امام 
حسن ع زنده اند اين کار غیر ممکن است چون 
برخالف قراداد صلحی بود که میان آن ها بسته 

شده بود. برای همین تصمیم گرفت امام را 
به شهادت برساند.

23 مهر  
روز جهانی نابينايان )عصای سفيد(

از توانايی ديدن محروم انــد اما می توانند كارهای از سال 1964 گرامی داشته می شود. نابينايان اگرچه 15 اكتبر روزی جهانی به نام نابينايان است. اين روز 
خط بريل در سراسر جهان منتشر می شود.برنداشت. امروزه كتاب ها و نشريات متعددی با شد اما هيچ وقت برای ديدن جهان دست از تالش بريل است. لويی در كودكی در اثر حادثه ای نابينا يكی از نابينايان مشهور تاريخ لويی بريل مخترع خط بزرگی انجام بدهند.

26 مهر 
روز تربيت بدنی و ورزش

ورزش كردن عالوه بر تقويت توانايی جســمانی و 
افزايش ســالمتی، باعث شاداب شدن و باال رفتن 
روحية ما می شود و در نتيجه افزايش اعتماد به نفس 

را به دنبال دارد.
اگر برنامة زندگی ما فشرده است و درس ها اجازه 
نمی دهند تا در زمانی مشخص به باشگاه های ورزشی 
برويم می توانيم در خانه ورزش كنيم و نتيجة آن را 

روی سالمتی جسم و روانمان ببينيم.

27 مهرـ اربعين حسينی
در فرهنگ مســلمانان چهل عدد مقدسی است و برای همين 

چهلمين روز يك واقعه از اهميت بسياری برخوردار است. كلمة 
اربعين نيز كه به معنای چهلم اســت برای ما به طور مشخص 
يادآور واقعة عاشورا و از خودگذشتگی ها و شهادت امام حسين )ع( 

و خانواده و ياران ايشان است.
از آن جا كه معتقديم واقعة عاشورا بايد تا هميشه و برای نسل های 
آينده نيز يادآوری شــود هر سال و در روز عاشورا و همين طور 
در روز چهلم واقعه ، يعنی اربعين، مراسم های مخصوصی برگزار 
می كنيم. يكی از اين مراسم های زيبا كه چندسالی است در جهان 
اسالم رواج يافته است رسم پياده روی اربعين است. چند روز قبل 
از روز اربعين، مسلمانان، از شهر و كشور خود پای پياده به سمت 
كربال می آيند تا در روز اربعين در پيشگاه امام حسين )ع( باشند و 

ارادت خود را به ايشان و فداكاری هايشان نشان دهند.
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ُنقل های دکوری 
پسر با خودش گفت: »فكر نمی كردم اين طوری بشود!«

مادرش ظرف های غذا را داد دســتش و گفت: »تو برو دِم 
در. من به آقا می گويم. می گويم بچه است، دفعة اولش بوده. 

برو دعا كن جوابم نكنند!«
پسر را ُهل داد به طرف در. پسر با قابلمه های غذا كه توی 
دوتا بقچه پيچيده شده بودند، بيرون رفت. از آسانسور نرفت 
كه با كسی رودررو نشود. چهار نوع غذا داشتند. چلوكباب، 
جوجه، باقالی پلو با گوشت و زرشك پلو با مرغ. از هركدام 

يك قابلمه پركرده بود. مادر عروس گفته بود:
ـ از همه اش ببر. خيلی مانده. می ماند حيف می شود!

پسر رفت توی كوچه، رفت توی پياده روی روبه روی خانه ای 
كه مادرش هنوز آنجا بود. قابلمه ها را گذاشت روی پله و 
خودش نشست كنارشان، پشت ماشينی كه جلوِی در پارک 
شده بود. نشست توی تاريكی، جايی كه كسی او را نمی ديد.

دوباره با خودش گفت: »فكر نمی كردم اين طوری بشود! «
صبح كه می خواستند راه بيفتند، پدرش گفته بود: »برو ببينم 

چه كار می كنی! شايد يك انعام حسابی هم گرفتی!«
از انعام كه خبری نبود، هيچ! تازه مادرش گفته بود، دعا كن 

جوابم نكنند.
پسر فكر كرد، اگر مادرش را جواب كنند، همة اين غذاها 

كوفت شان می شود.
زمزمه كنان گفت: »اگر بيرون اش كنند، من مقصرم، مادرم 

غصه می خورد.« 
كمی بلندتــر از زمزمه بود و اگر كســی نزديك اش بود، 

می شنيد. 
به پدرش فكر كرد كه با شــنيدن اين خبر، قطره اشكی از 
گوشة چشــمش ُسر می خورد و می رفت توی موهايش. از 
روزی كه گفته بودند بايد استراحت مطلق كند، با هرخبر 
خوب يا بدی اشك اش درمی آمد. چيزی نمانده بود، پسر 

هم گريه اش بگيرد. 
آقا آمد يكی از مهمان هايش را بدرقه كند. پسر سرش را 
دزديد و با پشــت دست اشك هايش را پاک كرد. دوست 
نداشت كسی گريه اش را ببيند. آقا و آن مهمان را نمی ديد، 

ولی صدای شان را می شنيد.
ـ خيلی خوش گذشت. ان شاءاهلل خوشبخت شوند!

ـ ان شاءاهلل عروسی الهام خانم!
صدای روشن شدن ماشين و بعد صدايی زنانه:

ـ پذيرايی عالی بود. 
ـ قابلی نداشت!

ماشين رفت و آقا برگشت توی خانه. 
دوباره كوچه تاريك شــد و ساكت. پسر با خودش زمزمه 
كرد: »مهمان گفت، پذيرايی عالی بوده. پس چرا بايد مادرم 

را جواب كنند. ما از ساعت 9 صبح اينجاييم.«
بيشــتر مهمان ها رفته بودند، حاال حتماً آقا می رفت سراغ 

گاوصندوق اش تا از آنجا پول بردارد و به مادرش بدهد. 
پسر موقع شام كه رفت از توی بالكن تِی بياورد، گاوصندوق 
را ديد. كسی توی اتاق نبود، رفت سراغ گاوصندوق. دستی 
به آن زد و قفل رمزش را چرخاند. ُهل اش داد. می خواست 
بداند چقدر سنگين است؛ انگار صخره ای بود در ُكنج اتاق. 
پدرش را يك گاوصندوق مثل همين، زمين گير كرده بود. 
پدرش در فروشــگاهی در خيابان حافــظ، نزديك ميدان 
حســن آباد كه گاوصندوق می فروخت، كار می كرد. تمام 
مارک ها را داشتند. پســر كاتالوگ گاوصندوق ها را ديده 
بود، اما هيچ وقت از نزديك گاوصندوقی را لمس نكرده بود. 
حيرت زده بود كه پدرش و دوســتان پدرش، چهار نفری 
چطور چنين چيزی را جابه جا می كنند. فكر كرد، خوب اسمی 

برايش گذاشته اند. 
روزی كه يكی از دوستان پدرش به خاطر كمردرد سِر كار 
نمی آيد، آن ســه نفر ديگر، برای پاداش، گاوصندوق را از 
فروشگاه می برند شركتی باالی تجريش. پدرش می ماند زير 
بار و تا دوستانش به دادش برسند، دادش می رود به آسمان. 

دكتر گفته بود، چهل روز استراحت مطلق. 
پسر بدنش را تكيه داد به گاوصندوق، شايد تكانی بخورد. 

ممكن نبود، انگار مورچه ای با فيلی زورآزمايی كند.
پسر تِی به دست دويده بود بيرون. تا   خانم ها طبقة باال، شام 

بخورند و بيايند، او بايد كف سالن را تِی می كشيد.
عروس و داماد كه می خواستند بيايند، مادر عروس كاسه ای 

نقل به دوست عروس داد و گفت: »بريز روی سرشان!«
آقا گفت: »لگد می كنند، زمين كثيف می شود.«

مادر عروس گفت: »عيبی ندارد، تميز می كنيم.«

ـاه
مــ

ن 
ستا

دا
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از آن نقل های دكوری بود كه كســی نمی خوردشان. نقل های 
رنگی و ريز كه با سكه های دويست تومانی توی يك كاسه بود.

بچه ها حمله كردند، سكه ها را بردارند و تمام نقل ها را لگدكوب 
كردند. وقت شام آقا گفت: »تا شام می خورند، كف سالن را 

تميز كن.« 
پســر فكر كرد جارو به درد نمی خورد، تِی را خيس كرد و 

كشيد كِف سالن. 
پسر كف سالن را تِِی كشيد و هنوز كارش تمام نشده بود كه 

مهمان هاي خانم آمدند. قبل از همه عروس و داماد آمدند. 
داماد پايش را كه گذاشت كف سالن، صدای قيژ متوقف اش 
كرد. عروس كه حواسش رفته بود به كف سالن پايش پيچ 
خــورد و نزديك بود، بيفتد. داماد عروس خانم را گرفت و 
يكهو چند خانم كه پشت سرشان بودند، دست زدند. همه 
خنديدند و يكی از خانم ها گفت: »اِ!... چرا اين جوری است؟«

خانم های ديگر هم آمدند. خوششان آمده بود. 
قيژ، قيژ، قيژ!

هركس چيزی گفت. مادر عروس دويد 
سراغ پسر.

ـ چه كار كردی پسر؟ اسمت چی 
بود؟ 

مادرپسر جواب داد: »ابوالفضل«. 
ـ بدو ابوالفضل تِی را بياور! گند 

زدی به كف سالن.
مادر پســر گفت: »تِی به درد 
نمی خــورد! يك ســاعت طول 

می كشد بشويدش.«
زن آنجا كار می كرد و می دانست  
مادر عروس يكی از تخصص هايش 
غر زدن است. مادر حوله ای خيس 
كرد و آن را چالند و تكاند كه فقط 

نم داشته باشد و داد به پسرش.
ـ با اين بكش.

و پســر رفت وسط ســالن. همه 
رفتند نشستند. ميز و صندلی ها 
دورتادور ســالن بودند و وسط 
خالی. پسر زانو زده بود و با حوله 
چسبندگی زمين را پاک می كرد. 
مادر دستمالی پارچه ای به او داد 
و حولــه را از او گرفت. دوباره 
حوله را شســت و به پسر داد. 
اين بار كار تمام شــد. پسر روی 
زانو تا جلوی پای عروس و داماد 
رفت. داماد گفت: »خوب است!«

و دست دراز كرد و دست پسر 
را گرفت و بلندش كرد. پســر 
بدون اينكه به كســی نگاه كند، 
رفت توی آشپزخانه و حوله را به 
مادرش داد. همه برايش دست 

زدند.
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بيشتر بخوانيم

مأموريت در قصر
مؤلف: سعيد محمدي
ناشر: كتاب جمكران

چاپ اول: 1396
تلفن:025-37253340

ايــن رمان حــال و هــواي تاريخي 
دارد و به موضوع توجه كردن امام 
كاظــم)ع( به يكي از ياران خود كه 
در كاخ هارون الرشيد عباسي نفوذ 
كرده و منصب وزيراعظم را گرفته 
اســت مي پردازد. اين رمان در 3 

فصل به نگارش درآمده است. 

پســر در تاريكی كوچه و پشت ماشين پنهان شده بود و 
غصه می خورد. همان موقع هم كه برايش دســت زدند، 
نمی دانست مسخره اش كرده اند يا تشويقش. وقتی حوله 
را بــه مادرش می داد، دلش می خواســت فرار كند و تا 
خانه شان بدود، اما می دانست كه بايد به مادرش كمك 
كند. حاال تنها بود و می توانست اشك بريزد، برای وقتی 
كه زانو زده بود و گند نقل های بی خاصيت عروسی را پاک 
می كرد. خوشحال بود كه آن موقع به صورت هيچ كدام از 

خانم ها نگاه نكرده بود.
در باز شــد. آقا آمد بيرون و پشت سِر آقا، مادرش بود. 

پسر بلند شد، ايستاد. آقا پرسيد: »پس كجا رفته؟«
مادر بلند صدايش كرد.

ـ ابوالفضل!؟
ابوالفضــل از تاريكی بيرون آمد. او را ديدند. از پشــت 
ماشين بيرون رفت. آقا گفت: »ابوالفضل جان خيلی زحمت 
كشيدی! ان شاءاهلل عروسی خودت! يادت نرود ما را هم 

دعوت كنی!«
و چيزی گذاشــت توی جيب ابوالفضل. ماشينی 

پيچيد توی كوچه. چراغ های روشن 
ماشــين تاريكی را بلعيــد. مادر 

پرسيد: »قابلمه های غذا!؟«
پسر دويد به ســمت قابلمه های 

غــذا، رفت توی تاريكــی. آن قدر 
دست دست كرد، كه ماشين رسيد. 
دِر ماشين را باز كرد و ظرف های غذا 
را گذاشت روی صندلی عقب و رفت 

طرف آقا.
ـ خداحافظ!

با هم دست دادند.
ـ خيلی زحمت كشيدی! 

ابوالفضل نشست روی صندلی جلو 
و مادرش نشست پشت راننده. آقا 
به راننده گفت: »اين چند روز خيلی 

زحمت داديم. اين ها را كه رساندی به آقا ولی بگو، بنويسد 
به حساب. فردا می آيم همه را تسويه می كنم.«

راننده گفت: »چشم، حتماً. شام تان هم خيلی خوش مزه بود. 
دستت تان درد نكند.«

آقا گفت: »نوش جان!«
وقتی پيچيدند توی خيابان اصلی، ابوالفضل دست كرد توی 

جيبش و هر چه آقا داده بود، داد به مادرش. 
مادر پول ها را باز كرد. دوتا تراول پنجاه هزار تومانی بود.

ـ ابوالفضل!
پســر برگشت به ســمت مادرش. مادر با لبی خندان 
تراول ها را طوری گرفت كه پسرش ببيند دوتاست. آن ها 
را به طرف پسرش دراز كرد. ابوالفضل گفت: »باشد پيش 

خودت.«
مادر گفت: »خودت بده به بابايت! بگذار بداند پسرش، 

مثل شير، پشت اش ايستاده!« 
ابوالفضل پول ها را گرفت و لبخند زد.
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یاسمنرضائیان
تصویرگر:وحیدخاتمي

سراسر باران شده ام

َو ُهَو الَِّذي أَْرَسَل 
يَاَح بُْشًرا بَیَْن يََدْي َرْحَمتِِه  الرِّ
َماءِ َماًء َطُهوًرا َوأَنَْزلْنَا ِمَن السَّ

و اوست آن كس كه بادها را نويدی 
پيشاپيش رحمت  خويش ]باران[ فرستاد 

و از آسمان آبی پاک فرود آورديم. 
)سورۀ فرقان، آية 48(

از خانه كه بيرون زدم، شعر سهراب در سرم چرخيد: »بَه! چه هوايی!«
روزهای مهر دوباره بازگشتند؛ روزهای مدرسه. بعد از سه ماه تفريح و 
استراحت، بيدار  شدن  صبح های زود خوب است. آفتابی كه هنوز كم رمق 
است، خوب است. خنكی دل نشين هوا خوب است. روزهای بسياری از اين 

دوست داشتنی ها دور بوده ام.
شعر سهراب از ذهن به زبانم سرريز شد: »بَه! چه هوايی!« 

كوله پشتی ام را روی دوشم جابه جا كردم و لبخندی گرم روی صورتم 
نشست. آسمان از ابرهای پنبه ای پُر شده بود و سفيدی پنبه ها مرا سر شوق 

می آورد. داشتم ادامة شعر سهراب را برای خودم می خواندم.
بادها از راه رسيدند. از روی جدول پياده رو داشتم، بااحتياط راه 

می رفتم تا مبادا از آن پايين بيفتم كه بادها از راه رسيدند. دور و 
اطراف من چرخيدند. صدای درختان ابتدای صبح را در آوردند و 
موهای گربه ای نارنجی را تكان دادند. خنده ام گرفت و گفتم: »چه 

باد بازيگوشی!« 
باد از كنار گوشم گذشت. بوی خنكی داشت. گفتم: »تو پيغام آور 

پنبه ای  ابر های  به آسمان گرفتم.  رو  را  بعد سرم  و  باران هستی.« 
تند، تند از آسمان كنار می رفتند و ابرهايی تيره و يك دست جای آن ها را 

می گرفتند. آخرين اشعه های آفتاب، از شرق آسمان، دور و دورتر می شدند.
از خودم پرسيدم: »سهراب در مورد باران هم شعری گفته است؟« و 

شروع كردم به چرخيدن در گنجينة »هشت كتاب«1 ذهنم.
واژه ها را بايد شست...

واژه بايد خود باد، واژه بايد خود باران باشد... 
خنديدم و گفتم: »زندگی بايد خود باران باشد.« و شادمانه تر از لحظه های 

پيش شروع به دويدن كردم.
همة مسير مانده تا مدرسه را دويدم. شايد هركسی مرا می ديد، با خودش 
فكر می كرد: »چه نوجوان عجيبی! يعنی اين قدر از شروع مدرسه ها خوش حال 
است؟« و يا شايد فكر می كرد: »حتماً ديرش شده است.« اما هيچ كس با 

خودش نمی گفت: »شايد از بارانی كه همه جا را تازه می كند، ذوق زده است.«
به مدرسه كه رسيدم، هنوز خورشيد پشت ابرها بود. بادها دوباره اطرافم 
چرخيدند. بوی خنكی شان تبديل به بوی نم شده بود. از سر شوق خنديدم و 

گفتم: »تو پيغام باران را آورده ای. چقدر تا رسيدن باران مانده؟«
و بعد وارد مدرسه شدم. می دانستم امروز تمام مدتی كه در كالس 
نشسته ام، حواسم از پنجره پِی آسمان می رود. می دانستم منتظر باران خواهم 
بود. حتی اگر بارانی نبارد، باز هم ذهن من پُر از باران خواهد بود. چون همة 

واژه ها را شسته ام و سراسر باران شده ام.
1. كتاب مجموعه  شعرهای سهراب سپهری

ــز
ــــ

سب
اه 

ر
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)Stratolaunch(  استراتوالنچ
بزرگ ترين هواپيمای جهان

 اين هواپيمای شــش موتوره كه نخســتين پرواز 
آزمايشی خود را در عصر شنبه 13 آوريل 2019 
انجام داد، حاصل پروژه ای است كه از سال 2011 

آغاز شده است.
 نام اســتراتوالنچ از تركيب دو كلمه استراتوسفر و 
النِچر گرفته شــده و به معنای پرتاب گر به مدار 
استراتوسفر است. اين هواپيما قرار است سه موشك 
 Pegasus( پرتاب ماهوارۀ  پگاســوس ايكــس ال
XL( را با خود حمل كند و پس از رسيدن به مدار 
استراتوسفر اين سه موشك از بدنه جدا  خواهند شد
و با روشن شــدن موتور های خود، به مسير ادامه 

دهد. 
هواپيمــا به صورت دوقلو طراحی شــده اســت، 
به طوری كــه در نگاه اول، به نظر مي رســدكه دو 
هواپيما در كنار هم قرار دارد. موشك ها  در بين اين 
دو قسمت جاي خواهند گرفت. خدمة پرواز نيز در 
قسمت راست سوار مي شوند و هدايت هواپيما را بر 
عهده خواهند داشت. كابين هدايت پرواز نيز دارای 
سه خدمه شــامل خلبان، كمك خلبان و مهندس 
پرواز اســت. در قســمت چپ نيز سيستم های 

اطالعات پرواز جای داده می شود.

 وزن کل بارگیری به همراه سوخت 
کامل، حدود 590 هزار کیلوگرم

 وزن محموله قابل حمل به تنهايی 
بیش از 230.000 کیلوگرم

)Airbus Beluga XL( اِيرباس بلوگا ايكس اِل
بزرگ ترين هواپيمای باری جهان

قطعات هواپيمای ايرباس تا اواسط دهة 1990 بيشتر زمينی جا به جا و حمل 
می  شد؛ اما به واسطة بزرگ تر شدن بدنه و حجم قطعات، الزم بود هواپيمايي 
ساخته شــود كه بتواند قطعات بزرگ و حجيم هواپيمای ايرباس را برای 

مونتاژحمل كند.
بلوگا يا نهنگ ســفید بخشی از فرايند خطوط توليد و مونتاژ هواپيماهای 
ايرباس را تشــكيل می دهد كه وظيفة حمل ونقل قطعات را به خط اصلی 
مونتاژ بر عهده دارد. بدين صــورت كه هريك از بخش های هواپيماهای 
ايرباس، پس از ساخت در كارخانه هايی در كشورهای مختلف، توسط ناوگان 
بلوگا جابه جا شده و برای تكميل فرايند و مونتاژ نهايی به شهر هامبورگ 
آلمان و تولوز فرانسه منتقل می شود.ايرباس بلوگا ايكس اِل 30 درصد بيشتر 

از هواپيمای مدل قبل خود، يعنی هواپيمای بلوگا اِس تي، گنجايش دارد. 

18 متر

63 متر
60 متر

 53 تُن بار برای مسافت4074 کیلومتر 
بدون توقف

ني
گی
دچ

سعی

در اين مطلب بــا بزرگ تريــن هواپيماهايي كه 
بشر تاكنون ساخته، آشنا  مي شويم. 

 117 متر

72 متر

 15 متر

غول هاي پرنده

غول هاي پرنده

يك
تا 

ـر 
فـــ

ص
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)Airbus A380( 380 ايرباس اِی
بزرگ ترين هواپیمای مسافربری جهان

اين هواپيمای مسافربری پهن پيكر، چهارموتوره و دو طبقه 
اســت كه شركت ايرباس آن را طراحی كرده و ساخته 
است  و هم اكنون بزرگ ترين هواپيمای مسافربری جهان 

به شمار می آيد.
پهنای كابين آن در طبقة اول برابر با 6/5 متر و در طبقة 
دوم برابر با 5/8 متر است. طول طبقة اول نيز در حدود 
50 متر و طول طبقة دوم نيز در حدود 45متر است. با 
حجم باكي در حدود 320 هزار ليتر سوخت، حداكثر وزن 

هواپيما برای برخاستن از باند، 590 هزار كيلوگرم است.
حداكثر سرعت ايرباس اِي 380؛ در حدود 0/89 ماخ 
)در حدود 1100 كيلومتر در ساعت( بوده و در هنگام 

فرود سرعتی در حدود 256 كيلومتر در ساعت دارد.

)Antonov An-225 Mriya ( آنتونوف اِی اِن-225مريا
بزرگ ترين هواپيمای ترابری جهان

اين هواپيما ساخت شركت آنتونوف اُكراين است كه به شش موتور قدرتمند مجهز است و در 
سال 1988 ميالدی اولين پرواز خود را انجام داده است.

اين هواپيما كه فقط يك فروند از آن ساخته شده و نسخة بزرگ شدۀ هواپيمای آنتونوف-124 
است، مي تواند 1500 نفر يا 250 تن بار را حمل كند و با طول 84 متر، می تواند بدنة يك بوئينگ 
737 را در خود جای دهد. در حالت عادی در هر ساعت 18 تن سوخت مصرف می كند و با بار، 

می تواند تا 12 ساعت پرواز داشته باشد.
در 11 اوت 2009 سنگين ترين بار يكپارچه ای كه تاكنون در آسمان جابه جا شده بودبه وسيلة اين 
هواپيما حمل شد. طی اين پرواز، ژنراتوری به طول 16/23 متر و عرض 4/27 متر به يك نيروگاه 

گازی در ارمنستان منتقل شد. اين محموله وزنی معادل 189/09 تُن داشت.
قابليت ديگر اين هواپيما حمل بار به صورت خارجی است؛ يعنی می توان با قرار دادن 
قسمتی روی بدنة هواپيما، بارهای حجيم را نيز حمل كرد. همان طور 

كه در سال 1989 شاتل روسی بوران را حمل كرد.

 ايرباس اِي 380 می تواند 24 هزار كيلومتر پرواز كند، 
اين هواپيما قابليت گنجايش حداقل 555نفر در ســه 
كالس )درجه يك – ردۀ تجاری – درجه اقتصادی( يا 

حدود 850 نفر در كالس اقتصادی را داراست.
طی آخرين اخبار اعالم شده از سوی كارخانة ايرباس،از 
سال 2021 توليد اين مدل متوقف خواهد شد.داليل آن  
عبارت اند از: هزينة باالی توليد اِي380؛  هزينة نگهداری 
بسيار براي خريداران، هزينه هايی همچون ميزان سوخت 
مصرفی و استقبال خريداران از هواپيماهای كوچك تر.

بنابراين پس از توقف توليد اين مدل، لقب بزرگ ترين 
هواپيمای مســافربری جهان به بوئينگ 747 سری 8 

)Boeing 747 -8( می رسد.

قابلیت حمل 
1500 نفر
يا قابلیت حمل 
250 تُن بار  84 متر

 قابلیت سوخت گیری به 
میزان 280 تُن

80 متر

72/7 متر
1/24 متر 
ارتفاع

حجم باک320 
هزار لیتر سوخت

قابلیت حمل 
555 نفر
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زمین و آسمان بوم است
خدا استاد نقاشي

از ابر و باد و آب و نور
كشیده گنبد كاشي

خدا گل كاري اش خوب است
همیشه فكر نو دارد

میان دفتر صحرا
گل صد برگ مي كارد

فقط او مي تواند كه
بدوزد توي  اين عالم

لباس طرح پروانه
براي كرم ابريشم

میان صخره هاي سخت
خدا سرگرم معماري ست

طبیعت كار دست اوست
كه او استاد هر كاري ست

خدا در دفتر شعرش
به فكر الله و شب بوست

سرود چك چك باران
يكي از شعرهاي اوست

                 فاطمه غالمی

آيا براي ابر
يكجا نشستن

مثل درخت ها
يك كار ساده است؟

وقتي كه غصه داشت
گريه نكردنش
مانند سنگ ها

يك كار ساده است؟

من هم شبیه ابر
من هم شبیه ابر....
مريم زندي

سرود باران
شبیه ابر

آسودگی
ما به روي دوستان از بوستان آسوده ايم

گر بهار آيد و گر باد خزان آسوده ايم

سروبااليي كه مقصود است اگر حاصل شود
سرو اگر هرگز نباشد در جهان آسوده ايم

گر به صحرا ديگران، از بهر عشرت مي روند
ما به خلوت با تو اي آرام جان! آسوده ايم

هر چه در دنيا و عقبي راحت و آسايش است
گر تو با ما خوش درآيي ما از آن آسوده ايم

برق نوروزي گر آتش مي زند در شاخسار
ور گل افشان مي كند در بوستان آسوده ايم

باغبان را گو اگر در گلستان آالله اي ست
ديگري را ده، كه ما با دلِستان آسوده ايم

گر سياست مي كند سلطان و قاضي حاكمند
ور مالمت مي كند پير و جوان آسوده ايم

موج اگر كشتي برآرد تا به اوج آفتاب
يا به قعر اندر برد ما بركران آسوده ايم

رنج ها برديم و آسايش نبود اندر جهان
ترک آسايش گرفتيم، اين زمان آسوده ايم

سعديا! سرمايه داران از خلل ترسند و ما 
گر برآيد بانگ دزد از كاروان آسوده ايم

سعدی شيرازی

نه
ـرا

ــــ
اع

ش
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تو خسته بودي
من خسته بودم

انگار چشمم را به دنیا بسته بودم
وقتي رسیدي
تنهايي ام را

مانند برگي زرد از شاخه تكاندي
با مهرباني

خنديدي و ماندي
                       شهال شهبازی

 آمدن
مي روم از اين طرف
مي روم از آن طرف

سالم مي كنم
وارد مغازه مي شوم

از دو سوي پیشخوان
با خودم

دست مي دهم
هديه مي خرم براي خود

مي زنم به راه
آه!

آسمان چقدر روشن است
اين پیاده رو

پر از من است
بيوک ملكی

من ها
غريب و تشنه و زخمي

رها و خسته جا ماندم
سوارم روي شن ها، من

كنار خیمه ها ماندم

نسیمي آمد از صحرا
نگاهم را نوازش كرد

به يال سرخ من دستي
كشید و باز خواهش كرد

كمي آرام تر باشم
اگر چه زود برگشتم

سوارم ماند و تنها از 
كنار رود برگشتم

نگاه كودكان را من
چگونه تاب آوردم

چه مي شد مي توانستم
به سمت رود برگردم

اكرم السادات هاشمی پور                                                             

نگاه کودکان

بيشتر بخوانيم
راهبندان

مؤلف: ميالد عرفان پور
چاپ اول: 1396

ناشر: شهرستان ادب
تلفن:021-77517830

كتاب حاضر مجموعه اي از 73 رباعي 
است كه در شش فصل دسته بندي 
شده است. رباعي يكي از قالب هايي 
اســت كه مضامين متنوع فرهنگي، 

سياســي،  اجتماعــي، 
اخالقي، عرفان و ... را 
در خود جا داده است. 
از  بســياري  شــاعر 
شــاعرانة  احساسات 
خود را در اين قالب 

سروده است.
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دی
فر
م
مری

  سالم متنی به نام 

پيوند زندگی نوشته ام در مورد پيوند 

اعضا كه به نظرم موضوع جا لبی برای فكر 

كردن است. شايد هم برای تصميم گيری ...

خوش حال می شوم نظر شما را در مورد اين متن 

بخوانم. با تشكر فراوان. 

  سالم، می خواستم از 

شما درخواست كنم كه در مجله مطالبی 

در مورد پرورش گل و گياه و آموزش نقاشی هم 

بگذاريد. ممنون بابت اين مجلة خوب و آموزنده.

عسل دوستی پاية هشتم از كرج

 با عرض سالم 
و خسته نباشيد من يك 
پيشنهاد داشتم براي شما 

لطفاً مطالب زيادی در مورد 
رياضی دانان ديگر نيز بگذاريد. 

خيلی متشكر از شما عزيزان.
    سويل پايا، پاية نهم 

    از تبريز

دوستان عزيز رشد نوجوان سالم. 
ما آمديم با يك صفحه پاتوق ديگر. اينجا را كه می شناسيد؟ شمايی كه تازه مخاطب رشد 
نوجوان شده ايد، بايد بدانيد كه اينجا پاتوق خودتان است. ما آن را از نوشته ها و نظرات شما پُر 
می كنيم. پس دست به كار شويد و برايمان بنويسيد. فقط دقت كنيد، مطالبی كه می فرستيد، برای 

خودتان باشد و از جايی كپی نكرده باشيد، چون مطالب كپی شده در مجله چاپ نمی شوند. اين 
يك فرصت است كه بهتر است از دست ندهيد.

راه های ارتباط با ما را هم كه بلديد:

  سالم، لطفاً در مجلة خوب تان دو 
صفحه را به داستان  نوجوان ها اختصاص بدهيد و ما 

را راهنمايی كنيد كه برای نوشتن يك داستان خوب بايد 

چه كار كنيم. من چندين بار به مجلة رشد پيام دادم و هر 

موقع كه مجله به دستم می رسد، به اميد اينكه شايد اسم من 

داخل مجله باشد، آن را نگاه می كنم، ولی بعدش نااميد می شوم.

                فاطمه رضايی، پاية هشتم از شاهین شهر اصفهان

فاطمه جان، برای اينكه داستان نويس خوبی باشی، اول 

از همه بايد داستان های خوب را با دقت بخوانی. از 

داستان های مجله خودمان شروع كن.

  سالم به همه دوست داران مجلة خوب رشد نوجوان. 

لطفاً در بخش ايران ما، دربارۀ روستاهای دورافتاده و

 محروم ايران كه پُر از زيبايی و جاذبه های ديدنی 

    و گردشگری هستند، هم صحبت كنيد. 
   باسپاس ويژه از شما.

                      محمدرضا امامی، 

      پاية هفتم از روستای آلنی

 هوای خانه ناگهان 
سرد و بی روح می شود. نور آفتاب كه 

خانه را گرم و روشن كرده بود، حاال رفته است. 
فائزه اوالدی از قزوين پاية نهمكه سر نمی دهند!!! گويا خبر مهم باد اين بود... اولين باران پاييزی! روشن می كند، ابرها با اشك هايشان زمين را خيس می كنند و چه هق هقی خاک چون تيری خود را در چشم عابران جای می دهند. برقی آسمان را شهر را به  هم بريزد. برگ ها َدرهم روی زمين می غلتند؛ دانه های حتماً خبری آورده است. خبری چنان مهم كه ارزش دارد يك می رسد و چه نجوايی می كند اين باد! معلوم نيست چه شده، چندی كه می گذرد صدای وزش شديد باد به گوش 

اضافه و اشتباه های دستوری را پيدا كنی. اين طوری از نوشتن هر متن، آن را چندبار برای خودت بخوانی تا بتوانی كلمه های هم زمانی باد و باران و خاكی كه توی چشم عابران می رود. سعی كن بعد فائزه جان چقدر قشنگ شروع يك باران پاييزی را برايمان توصيف كردی. 
روان خيلی برای خواننده دل چسب تر است.سخت و تشبيهات پيچيده استفاده كنی. خواندن متن ساده و در ضمن برای نوشتن يك متن ادبی اصاًل الزم نيست از كلمه های              نوشته ات تميزتر و زيباتر می شود.

 سالم، می خواستم 
بگويم، اگر می شود يك بخش 

با عنوان »تكنولوژی های جديد« به 
مجله

 اضافه كنيد. ممنون. 
سبحان عليزاده، پاية هشتم، 

از بناب

حرف هاي شما

ق
ــو

تـــ
پا

ايليا روشني ، پاية هشتم از تهران
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 شما كه 
 سالم به

برای مجلة رشد زحمت می كشيد. 

م و حتی در 
ب خواندن هست

من عاشق كتا

م و كتابخانة مدرسه ام 
ی از كتابخانه های شهر

يك

عضو هستم و هر موقع كه اوقات فراغتی پيدا 

من  بخوانم.راستی  كتاب  می كنم،  سعی  می كنم، 

رم. خيلی باحال 
ی را خيلی دوست دا

كنولوژ
زنگ ت

و سرگرم كننده است.

 از دزفول
مهديه فرخی فر، 16 ساله

به جمع پاتوقی ها خوش آمديد، 

دوست كتاب خوان ما.

معصومه مهری حامد. پاية نهم از استان همدان.                                         معرفی كتاب اختصاص دهيد.هم در مجله بنويسيد و يك قسمت هم برای دربارۀ راه های صحيح مطالعه كردن   سالم، اگر می شود 

ن عاشق 
  م

ی توی 
 و وقت

اتر هستم
ی و تئ

زيگر
با

 اشكان خطيبی 
ه آقای

صاحب
ه به م

مجل

دم و 
ده ش

 و ذوق ز
وردم

جا خ
واقعاً 

ردم، 
رخو

ب

چيز 
د و كلی 

ی بو
ی ام وصف نشدن

خوش حال

ود توی 
اگر می ش

ممنون. 
واقعاً 

 گرفتم. 
ياد

حبه 
م موضوع مصا

ی بعدی ه
له ها

مج

ن بزرگ 
ردانا

 كارگ
زيگران و

با با

ر را هم بگذاريد.
ديگ

 پاية 
 اسكندانی،

ثنا ولی

بريز
شهر ت

م از 
هشت   پيوند زندگی 

تا حاال شده در مجالس ختم حاضر نشويد 

يا از انسان های در حال مرگ بترسيد؟ 

ما هم روزی مثل آن ها می شويم و به مراحل بعدی زندگی 

خود ادامه می دهيم. راست اش من دوست دارم، قبل از اينكه به 

سرزمين ابدی سفر كنم، چند كار را انجام دهم:

دارم  دوست  بدهم،  نجات  را  ديگر  افراد  زندگی  دارم  دوست 

خاطرات آن ها را به شان بازگردانم. دوست دارم پدرها دوباره بتوانند 

فرزندان شان را ببينند. عشق ها هرگز نميرند و ديگر خانواده ای 

عزيزانش  را از دست ندهد. دوست دارم، چشم هايم هنوز ببينند. 

دست هايم برای شروع يك زندگی جديد تالش كنند. قلبم بتپد 

و عشق بورزد، دوست دارم بعد از من زندگی جريان اش را 

ادامه دهد، دوست دارم...

اين يك انتخاب است؛ انتخاب ما چيست؟

                     ستاره آزاد، پاية نهم از تهران 

ستاره جان درباره يك انتخاب مهم نوشتی. 

آفرين به تو كه آرزوهای بزرگ و 

زيبايی داری. ان شاءاهلل عمر 

طوالنی داشته باشی و برای 

ساختن دنيايی به اين 

خوبی تالش كنی.

  الاليی طبيعت
از پنجره به باغ مادرجونم می نگرم. درختان توجه ام 

را جلب می كنند، درختانی كه چند برگ دارند يا برگی ندارند. به 
گوشة حياط نگاه می  اندازم، درخت بلند و پيری را می بينم كه نوک شاخه هايش 

به آسمان رسيده؛ به درخت سيب نگاه می كنم. يك برگ در يك شاخه تنهاست. به 
درخت آلوچه كه در تابستان آلوچه هايش را می َكنيم، نگاه می اندازم، برگ هايش از سرما ريخته 

و برگی ندارد و مانند بقيه درختان پير شده است. به جوانه هايی كه اآلن خوابيده اند، نگاه می اندازم، به 
كاهوها كه هركدام با من حرفی دارند، می نگرم. من نمی توانم به همة حرف های شان گوش دهم. كم كم، 
چشم هايم گرم می شوند و من با طبيعت خاموِش اينجا خداحافظی می كنم و پردۀ اتاق را می كشم و با الاليی 

طبيعت چشم هايم را می بندم.
  فاطیما عبدی، پاية هفتم از دبیرستان شاهد، شهرستان آمل
               فاطيماجان، مادرجون شما چه باغ قشنگ و ُپربركتی دارند. خوش به حال شما. باغ را 

خيلی خوب برای ما توصيف كرده بودی، ولی تو هم سعی كن از كلمه های ساده تری 

استفاده كنی. مثاًل به جای اينكه بگويی:»می نگرم« يا »نگاه می اندازم« 
بگو: »نگاه می كنم«، به همين سادگی.

 راه های ارتباطی شما برای ارسال متن و 
داستان، پيام نگار مجله است به نشاني :
 nojavan@roshdmag.ir  

و يا شمارۀ پيامك 3000899596 
برای نقد و نظر. لطفاً حتماً شهر و پاية تحصيلی 
خودتان را هم برای ما بنويسيد. از انتشار مطالب و 

نظرات بدون اطالعات كافی معذوريم .

پیام های شما به دست ما رسید:
 آرمين قاری، پاية هشتم دبيرستان استعدادهای درخشان بيرجند

 محسن اسفنديار 14 ساله، پاية هشتم، از شهرستان آمل
 هستی ناصری، 13ساله از استان اردبيل، شهرستان گرمی

 فاطمه ولی پور، پاية نهم از تبريز
 ابوالفضل داوری، پاية هشتم از اصفهان

 زهراسادات ميری، پاية نهم از قم
 ريحانه دهقانی، از انديمشك

 بهناز سيفی پاية هفتم، از شهرستان صومعه سرا
 و ...
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 ارسطو فيلسوف يونانی، 350 
سال پيش از ميالد مسيح.

 اگر دو جسم را از فاصلة مشخصی از سطح زمین رها 
كنید، جسمی كه سنگین تر است، زودتر به زمین می رسد. 
مدت زمان سقوط آزاد اجسام به وزن آن ها بستگی دارد. 

چقدر 
منطقی!

چیزی كه ارسطو می گويد 
عین واقعیت است!

آيا كلیسا سخنان 
ارسطو دربارة 

جهان را تصديق 
مي كند؟

به نظر تو ارسطو درست می گويد كه 
عالم دوِر زمین می چرخد؟

معلوم است! مگر نمی بینی كه هرروز خورشید 
از شرق طلوع و در مغرب غروب می كند؟

چرا كسی سراغ آزمايش
 ادعاهای ارسطو نمی رود؟ دوهزار 

سال گذشته، شايد بعضی حرف هايش 
اشتباه باشند!«

دانه های تگرگ اندازه های مختلفی دارند... اگر حرف
 ارسطو درست باشد، بايد تگرگ های درشت زودتر از تگرگ های ريز 

به زمین برسند، اما انگار همة آن ها هم زمان می رسند!«
 دوستان من، بیايید دربارة نظرات قديمی 
ارسطو و بطلمیوس بیشتر فكر كنیم، به نظر 
می آيد كه بعضی افكارشان نادرست هستند...

غیِرممكن است! مگر عقلت 
را از دست دادی؟ عقايد 

ارسطو حقايق اين جهان هستند.

ِهی گالیلئو، حواست باشد 
كه داری با عقايد كلیسا 

مقابله می كنی!
چطور به اين مردم نادان ثابت 

كنم كه فكر كردن بهتر از قبول كردن 
هرچیزی است كه ارسطو گفته؟

شايد بهتر باشد 
برای شان يك 
آزمايش انجام 

بدهم!
مردم عزيز! من، گالیلئو 

گالیله، فردا هنگام غروب 
در برج پیزا به شما ثابت 
خواهم كرد كه عقیدة ارسطو 
دربارة سقوط اجسام اشتباه 

است و از همة شما 
برای ديدن يك آزمايش 
هیجان انگیز دعوت می كنم.

 اين مرد می خواهد آبروی خودش 
را ببرد؟ چطور جرئت می كند با كلیسا 

درگیر شود!

همین چند سال پیش بود كه كلیسا »برونو« را به خاطر داشتن 
عقايد متفاوت با فلسفة ارسطو سوزاند و اعدام كرد، 

امیدوارم سرنوشت گالیله اين طور نباشد!

اساتید، دانشجويان و مردم شهر پیزا، من امروز به شما 
ثابت خواهم كرد مشاهده و آزمايش برای كاوش علم راه 
درست است، نه پیروی از نظرات قديمی و غیرمستدل.

ايتاليا، قرن 16 
ميالدي

برج پيزاي ايتاليا سال 
1951 ميالدي

در قرن شانزدهم میالدی، گالیلئو گالیله شیوه ای جديد در كاوش علم بنیان نهاد. شیوه ای كه ما به نام »روش علمی« 
می شناسیم و مبتنی بر مشاهده، آزمايش و محاسبات رياضی است. آثار ماندگاری از گالیله برجای مانده است، ازجمله 

نخستین رصدهای آسمان با استفاده از تلسكوپ.
آزمايش سقوط آزاد او بر فراز برج پیزا را می توان يكی از نقاط عطف تاريخ علم دانست، يعنی نقطة رجوع به آزمايش.
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من اين دو گوی را از باالی برج رها 
می كنم. همان طور كه می بینید يكی از 
اين دو گوی، بیست برابر سنگین تر 
از آن يكی است. طبق نظر ارسطو، 
شما معتقد هستید كه گوی سنگین تر 

بايد زودتر به زمین برسد...

آماده باشید، يك... دو... 
سه...!

خنده دار است كه تصور 
می كند، هر دو گوی با هم 

به زمین می رسند!

باور نكردنی  است! 
هردو گوی هم زمان 

به زمین رسیدند!

چطور ممكن 
است!؟

همان طور كه ديديد زمان سقوط 
آزاد ارتباطی به وزن اجسام ندارد. 
همة اجسام با شتاب يكسان سقوط 

می كنند و طبق اندازه گیری های 
من، مدت زمان سقوط با جذر 

ارتفاع رابطة مستقیم دارد.

بهتر است در مورد 
موضوعات ديگر هم 
سراغ آزمايش برويم. 
مثالً طبق گفته های 

ارسطو، وقتی يك توپ 
جنگی شلیك می شود، 

گلولة توپ ابتدا مسیر 
مستقیم افقی را طی می كند، 
ناگهان متوقف می شود و

 بعد در جهت عمودی رو 
به زمین سقوط می كند.

اگر سراغ آزمايش برويد، 

می بینید كه مسیر گلولة توپ روی يك منحنی است، نه 
دوتا خط راست! محاسبات من نشان می دهد طوالنی ترين 
مسافتی كه گلوله می تواند جلو برود، در حالتی رخ می دهد 

كه توپ با زاوية 45 درجه شلیك شود...

گاليله سال ها به مخالفت با نظرات كليسا و 
پافشاری بر مشاهده و آزمايش پرداخت. 

درنهايت برای نجات جان خود و مبتال نشدن 
به سرنوشت برونو مجبور شد، برخالف اعتقاد 
خود، در دادگاه تفتيش عقايد اعتراف كند كه 

خورشيد دوِر زمين می گردد...

ای زمین! من اعتراف كردم 
خورشید دوِر تو می گردد، اما 
واقعیت اين است كه تو 

همچنان دوِر خورشید می گردی و 
گفتن يا نگفتن من هیچ تأثیری 

روی اين موضوع ندارد!

 گاليله در سال 1642، بعد از تحمل سال ها 
حبس در خانة خود، درگذشت. درست در 

همان سال اسحاق نيوتن متولد شد، دانشمندی 
كه ادعاهای گاليله دربارۀ سقوط آزاد، آونگ، 

حركت سيارات دور خورشيد و اصول مكانيك 
كالسيك را به زبان رياضی اثبات كرد.

درواقع چیزی كه گالیله دربارة سقوط آزاد گفته كامالً درست 
است. چیزی كه باعث می شود يك پَر ديرتر از يك تكه 

سنگ به زمین برسد، نیروی مقاومت هواست كه روی پر 
اثر بیشتری دارد، نه اختالف وزن پَر و سنگ...

اسحاق نيوتن دانشمند

در سال 1971، ديويد اسكات، 
فضانوردی كه روی سطح ماه فرود آمد، 
آزمايش سقوط آزاد گاليله را در مكانی 

كه مقاومت هوا وجود ندارد، امتحان 
كرد. ميليون ها نفر به طور زنده اين 

آزمايش را مشاهده كردند.

من اين چكش 1/32 كیلوگرمی و اين پَر را به طور 
هم زمان رها می كنم، شما خواهید ديد كه در خأل، هردو 

دقیقاً هم زمان به سطح ماه می رسند...

سال 1992 ميالدی، پاپ ژان پل دوم 
اعالم كرد كه تمام كشفيات گاليله 

درست بوده است!

حق با گالیله 
بود!
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خداوند در طبيعت هميشه الگوهايي تأثيرگذار و مفيد 
براي انسان ها به جای گذاشته است. با الهام گرفتن از 
طبيعت، انسان بهترين و شگفت آورترين سازوكارها را از 
عمق آن بيرون كشيده و در فناوري هايي كه به كمك 
دانش نوين خود ابداع مي كند به كار گيرد. بررسي شيوۀ 
سازگاري  نوع  و  آن ها  بدن  ساختار  حيوانات،  زندگي 
گياهان و ساختمان اندام هايشان پيشرفت هاي شگرفي در 
علم پديد آورده است. در حقيقت، آنچه در آفرينش و 
جهان هستي وجود دارد هميشه راهگشاي ما بوده است. 
سازوكارهاي دفاعي در گياهان و حيوانات، مدل پرواز 
پرندگان و حشرات شيوۀ راه رفتن حيوانات و در مجموع، 
نوع رفتارهاي آن ها در سازگاري با محيط  و بقايشان، 
منجر به اختراع ابزار و ادوات و تجهيزات شگفت انگيز 
در عرصة مهندسي، پزشكي، ايمني و سالمتي و معماري، 
توليد انواع پوشاک و ساخت انواع روبات ها و ... شده است.

دانشمندان و پژوهشگران سال ها دربارۀ چيزهايي كه 
در محيط زندگي و پيرامونشان مي بينند تحقيق مي كنند 
جهان  اسرار  از  بيشتر  چه  هر  شناخت  آن،  حاصل  و 

هستي و قوانين و اصول نظامند در آفرينش است. نتايج 
اين بررسي ها و پژوهش ها سرانجام منجر به اختراع و 
ابداع بسياري از وسايل و ابزار و ادواتي مي شود كه در 
زندگي روزمره مان از آن ها استفاده مي كنيم. در ادامه به 
نمونه اي از اين دستاوردها اشاره مي كنيم. اين دستاوردها و 
اختراعات تلنگري براي ما انسان ها است كه هرگز به خود 
مغرور نشويم و هميشه به ياد داشته باشيم كه اگر چيزي 
هم ابداع مي كنيم نمونة كامل تر و دقيق تر آن در جهان 
آفرينش وجود دارد. در واقع باپيشرفت علم  و برداشتن 
هر گام جديد، اندكي از جهالت و ناداني مان كاهش مي يابد 
و  اكنون دانسته هاي بسيار ناچيزي داريم و با وجود اين 
همه هياهو و جنجال در عرصة پيشرفت هاي شگرف در 
فناوري هاي نوين، هنوز با قطره اي از اين اقيانوس بيكران 

اسرار هستي آشنا شده ايم.

اجسام فقط زماني مي توانند در آب شناور باقي بمانند كه چگالي كمتري 
نسبت به آب داشته باشند؛ در اين صورت حجم آبي كه اين اجسام جا به جا 
مي كنند سنگين تر از وزن خودشان خواهد بود و در نتيجه در سطح آب شناور 
مي شوند. اجسامي كه چگالي تر از  آب هستند از مقدار آبي كه جا به جا مي كنند 

سنگين ترند و زير آب مي روند.

ناتيلوس1 يكي از انواع نرم تنان دريايي است كه  يك صدف مارپيچي دارد. 
اين صدف از مجموعه اي از محفظه ها تشكيل شده است و درون آن ها را هوا 

پُركرده است.
ناتيلوس در خارجي ترين بخش اين محفظه ها زندگي مي كند و بقية محفظه ها 
را با هوا پر مي كند كه با چگالي آب دريا تنظيم شود، طوري كه نه در آب فرو 

برود و نه در سطح آب شناور شود و در نتيجه به حالت غوطه ور باقي مي ماند.
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از ناتيلـــوس تا     زيردريايـــــــي

با الهام از ساختار اين نرم تن، دانشمندان موفق شدند زيردريايي ها بسازند.  
زيردرياي ها داراي تعداد مخزن تعادل اند كه هوا داخل آن ها جمع مي شود و در 
نتيجه زيردريايي در سطح آب شناور مي شود. زماني كه اين محزن ها پُر از آب 

مي شوند، زيردريايي سنگين تر مي شود و زير آب مي رود.

اتاقك هاي مخزن هاي تعادل در زير دريايي 
مانند محفظه هاي صدف مارپيچي ناتيلوس عمل 
مي كنند. با افزايش عمق آب، چگالي آب دريا 
بيشتر مي شود. بنابراين خدمة زيردريايي با تلمبه 
كردن آب به درون اين مخزن ها يا خارج كردن 
آب و جايگزين كردن هوا طوري وزن زيردريايي 
را تنظيم مي كنند كه در آب غوطه ور يا به سطح 

آب بيايد.

هواي محبوس شده در ميوۀ نارگيل به شناور ماندن آن در سطح 
آب كمك مي كند تا دانة نارگيل از آب شور دريا محفوظ بماند.

كمربند نجات غريق طوري طراحي شده است كه وزن شخصي و 
لباس ها و كفش هاي خيس را تحمل مي كند و همچنان او را در سطح آب 
شناور نگاه دارد.توجه كنيد كه در اين وضعيت، وزن شخص به مراتب 

سنگين تر است.

بازوبند هاي آموزش شنا هم با الهام از همان ساختار محفظه هاي 
ناتيلوس توليد مي شوند. وقتي فرد با مهارت هاي شنا كردن آشنا مي شود، 
كمي از هواي درون بازوبند ها را تخليه مي كنند تا با گذشت زمان او 

بتواند بدون كمك گرفتن از بازوبند ها شنا كند.

1. نام زيردريايي خيالي دو رمان علمي- تخيلي بيست هزار فرسنگ زير دريا و جزيرۀ اسرارآميز اثر 
ژول ورن نويسندۀ فرانسوي است.
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شيوۀ اجرا
شانه تخم مرغ را در آب خيس كنيد. آن را چنگ بزنيد 
تا شكل خميري پيدا كند.آب اضافه آن را خالی كنيد. 
چسب چوب را به خمير اضافه كنيد. هر 4 پيمانه خمير  
درست شده از شانة تخم مرغ، يك دوم پيمانه چسب 

چوب نياز دارد. 
اين خمير را روی بدنة بطری آب، مايع ظرفشويی، بطري 
شير بچسبانيد)ظروف را با خالقيت خود انتخاب كنيد (. 
طبق ايدۀ خود، روي خمير، برجستگی و فرورفتگی  ايجاد 
كنيد. اجازه دهيد، خمير روی ظرف خشك شود. سپس 

آن را به سليقة خود رنگ كنيد. 

ساختن مجسمه از ديرباز  تا کنون همواره از آرزوهای انسان بوده و هست. انسان 
همیشه دوست داشته تصورها و ايده هايش را با دستان خويش خلق کند . 

شما هم حتماً دوست داريد، مجسمه های زيبا خلق کنید پس دست به کار شويد و با 
ساده ترين وسايل، آنچه را در ذهن داريد، بسازيد.

مواد و وسايل الزم 
گواش    قلم مو    بطری و وسايل دور ريختنی  از اين تکنیک  شانة تخم مرغ   چسب چوب  

می توانید برای درست 
کردن شخصیت های 

کارتونی استفاده 
کنید.

اين خمیر 
را می توانید، روی 

وسايل کهنه و شکسته 
هم بچسبانید و 
آن ها را ترمیم 

وبازسازی 
کنید .
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تحصیلی را دَركنم؟آقا، توپ شروع سال 

مدرسه ها وا شده 
همهمه برپاشده!

مگر اآلن قرار نیست 
مدرسه شروع شود؟ 

پس اين ها چه كار می كنند؟

اين ها چند ماه از 
خودشان جلو زدند.

رفتند سر صف!بجُنبید ديگه! همه 

ما از همین جا 
سال تحصیلی رو 
شروع می كنیم!

مقدم شما دانش آموزان عزيز را به سال 
تحصيلی جديد، تبريك عرض می كنيم
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خرگول و پنگول
  صابر قدیمی

محترم پلنگ( برای جنگل گردی برنامه ريزی محترم خر، و پلنگول، فرزند سی ودوم خانوادة حبة انگور در كنار خرگول، فرزند ارشد خانوادة 
نمی تونم يونجه بخورم؛ يه بالی، جوجی چیزی برای منم پنگول جواب داد: »اوالً نمی پخه، می پزه. بعدشم من كه با قارچ و پنیر می پخه برای ناهارمون.«خرگول گفت: »عموم يه  كم يونجة چینی وارد كرده مامانم می كردند.
برات خوب نیست. يه مدت گیاه خواری تجربه كن حبة انگور گفت: »ببین من برای خودت می گم؛ گوشت بذاريد.«
آتیشروشن كنیم؛ هر كدوم آتیشي تر بود برنده  است.«يه بازی طراحی كردم عالی! هركدوم يه طرف جنگل خرگول با بی حوصلگی گفت: »حاال اين بحثا رو ول كنین. عالیه.«

خطر نداره؟ سری قبل برة ناقال كبريت بازی كرد پنگول گفت: »خیلی هیجان انگیزه! فقط برای خودمون 
دستاش سوخت.«

شاخاش روی درخت تاريخ هنرنمايیش رو ثبت شاخه ها تاب می بنده شاخه ها كه می شكنه می خنده با لذت بردن از طبیعت هست. مثالً گاو خال خالی روی حبة انگور گفت: »به نظرم راه های ساده تری هم برای 
می كنه.«

طبیعته. آدم بايد به مادرش احترام بذاره.«پنگول گفت: »اينم ايدة خوبیه، ولی مادر همة ما 

 مهدی فرج اللهی

پول توجیبیراز چند برابر کردن 
امضا  - روباه مكار و گربه نرهآنجا چال كنیم تا چند برابر شود. پول توجیبی تان را بیاوريد و با ما همراه شويد كه در فردا می خواهیم دوباره به آنجا برويم. شما هم يواشكی شده و بوته های لواشك و هله هوله.بود با میوه هايی از دلستر و دوغ و نوشابة نو و پلمپ و پفك می چید و برق می زد. كلی درخت جديد رويیده هفتة پیش دوباره به آنجا رفتیم. چشم هايمان چیپس شكم هايی خالی و قلبی خُجَسته به خانه بازگشتیم.خوردنی هايی كه آورده بوديم را چال كرديم و با است كه چند هفته قبل اينجا رها كرديم. تمام پوست پفك ها و اين درخت كاری، نتیجة زباله هايی كه اينجا خاكی سحر آمیز دارد و اين بطری های خالی و برگ های اين طوری. خوب فكر كرديم و فهمیديم چیپس از آن ها سبز شده بود و كلی میوه ها و رويیده بود كه به جای برگ، پوسِت پفك و پوسِت آب معدنی، بطری خالِی دوغ و نوشابه و بوته هايی درختان میوه های عجیبی داده  بودند؛ بطری خالی طبیعت رفتیم، با صحنة بسیار عجیبی روبه رو شديم. آنكه بین خودمان بماند. چند هفته پیش كه به دل می خواهیم رازی را با شما در میان بگذاريم، به شرط 

 زنگ
اقتصاد

 زنگ

داستان
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ن
سپایدرَم

سر ا
پ

دوز
ی زران

 عل

مشاور عزيز سالم

ت 
ش من نوجوانی هستم، كه مثل همه نوجوانان در سن تغییر و تحوال

ت ا
راس

ت را مسخره می كنند و به 
ب اين تغییرا

روحی و جسمی هستم، ولی اطرافیانم مرت

من گوشه و كنايه می زنند. مثالً می گويند، من هرروز دارم در پیلة تنهايی كه خودم 

ت شده و صدايم هم 
تنیده ام، بیشتر فرومی روم. يا می گويند دماغم بزرگ و زش

خیلی نافرم شده. 

ت و بعدازاين دورة گذار، آن ها 
من به آن ها می گويم كه اين ها همه طبیعی اس

ت شان را با 
ت فراغ

ديگر نمی توانند مرا مسخره كنند، ولی فعالً كه دارند اوقا

مسخره كردن من پُر می كنند. به نظر شما در حال حاضر بايد چه كار كنم؟

ارادتمند شماـ   يك كرم ابريشم نوجوان در حال تنیدن پیله!

ت 
مشاور: كرم ابريشم عزيز... امیدوارم كسانی كه تغییرا

دوران بلوغ تو را مسخره می كنند، باشند تا وقتی به 

ت خارج شدی، فك شان 
ت يك پروانه از پیله ا

صور

توسط نیروی جاذبه به پايین كشیده شود و با زمین 
برخورد كند! 

در ضمن نیمه پُر لیوان را هم ببین. چون اگر تو 

ت بودی، 
يك انسان بودی و در دوران بلوغ ا

عالوه بر همة اين تغییراتی كه گفتی، روی 

ش هايی اندازه يك پرتقال 
ت جو

صورت

تامسون می زد، كه تازه در آينده بااين همه 

س 
ت پروانه كه نمی شدی هیچ، شان

مشق

ش هايی كه بايد دائم جلوی 
می آوردی جای جو

ت نماند!
ت ا

آينه می تركاندی روی صور

مشاور عزيز سالم

ت، 
ش من با پدرم بر سر اينكه رستم دستان قهرمان زندگی ام اس

ت ا
راس

ش 
ت و كارهاي

ت، رستم قهرمان مناسبی نیس
مشكل دارم. پدرم معتقد اس

ت و اصالً كجا در دنیای واقعی يك آدم هرچقدر هم قوی، 
زيادی تخیلی اس

ش به اژدها و ديو می رسد. 
زور

ش، را به ديوار 
ش، رخ

ت می بیند، من پوستر رستم و اسب
خالصه كه پدرم هروق

اتاقم زده ام، می آيد و آن را می كَنَد. تازگی ها هم گیر داده كه اين چطور بابای 

ش كرده! 
ش را نمی شناخته و با او جنگیده و زده ناكار

قهرمانی بوده كه پسر

ت به رستم منفجر می شود! 
ت عالقة من نسب

خالصه كه پدرم دارد از حساد

ب در كوزه و ما 
امروز هم مدام راه رفته و غیرمستقیم و با خواندن شعر: »آ

تشنه لبان می گرديم/ يار در خانه و ما گرد جهان می چرخیم! )كه البته وقتی به 

ش اشاره می كند!(« مرا متوجه می كند كه قهرمان هر 
كلمه يار می رسد به خود

ش باشد نه رستم دستان! 
پسری بايد پدر

به نظر شما من بايد چه كار كنم؟
ارادتمند شما:  پسر اسپايدرَمن!

ف كنم، از مشكل شما با 
ش بايد اعترا

مشاور: پسر اسپايدرَمن عزيز ... راست

ب شدم. در سرزمین ما هم، رستم دستان معروف تر از 
ت بسیار متعج

پدر
ت.امیدوارم پدر شما هم طرفدار 

پدرشماس
رستم شود و از او چیزهاي زيادي ياد 

بگیريد.

گ
 زن

شاوره
م
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درس پیش ام شكالت است، كه می اندوزمدانش آموزم و هر ثانیه می آموزم
وصله بر پیرهِن حافظه ام می دوزم!درس ها وصلة ِعلم اند و من از چند طرف

جفت شش يكسره می آورم و پیروزممدرسه ِمنِچ بزرگی ست، كه با تاِس تالش
تلخ و دلگیر چنان سیزدِه نوروزم!روزهايی كه ندارم هوِس درس و كالس

می ِكشم نقشة فردايم را امروزماِسَكِن مغِز مرا ديد پزشك و فهمید
ابداً دود نبايد بكند اگزوزم!منم آن خودروِی ملّی كه كِف جادة علم

كه من از چند جهت تیزتر از آن يوزَم!يوِز ايرانی اگر كم شده اشكالی نیست
شعله ای در جهِت توسعه می افروزمعاقبت چشم وچراغ وطنم خواهم شد

تالش ام فقط يازده درصد استخدايا كمك كن كه درس ام بد است
به قدر دوتا صفحه تاب آورمنه حسی كه گاهی كتاب آورم

به درسی توجه كنم در كالسنه حالی كه با يك صدم از حواس
مخ ام با رياضی درآويخته زبان، استرس در دلم ريخته

علوم و نگارش هم از اين قرارهنر پنج، امال دو، ورزش چهار
فقط نمرة زير ده ديده اممن از تك گرفتن ملولیده ام
كه با تك گرفتن نیابم زوالخدايا كمك كن از آغاز سال

از آن نازنینان ارفاق گرببخشا دبیران دل رحم تر
اگر تك بگیريم ده می دهنداز آن ها كه با مهر و طبعی بلند

كه دل باشد از دست شان در تكاننه از سخت گیران و پرسش گران
كه امسال خیطی نیارم به بارخدايا چنان كن سرانجام كار

 مصطفی مشایخی

ما اینیـــم!

خدایا کمک

 شروین سلیمانی

امتحان زنگ

 زنگ
شــعر
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بيشتر بخوانيم

 دانشنامة نجوم و فضا
مترجم: فوالد ولي، امير صالحي طالقاني

چاپ اول: 1396
ناشر: پيام آزادي

تلفن:021-33114275

نجوم از جمله علوم  بســيار جذاب براي 
نوجوانــان اســت. در اين جا نويســنده 
در 8 بخــش بــه موضوعــات نجومــي و 
جزئيات هر موضــوع نجومي مي پردازد 
كــه شــامل: منظومــة شمســي، زميــن 
و مــاه، تســخير فضــا، پــرواز در فضا، 

دنباله دار،  اكتشافات 
دنياهاي ديگر،  ديدن 
فضانوردي كاربردي و 

مشاهدۀ جهان است.

اسپغـــــول
عطار درنگی كرد و گفت: »برو آن طبلة اسپغول را بیاور.« و گالب خیر بر سرم بپاشد.«پسري مشورت پیش عطار محل برد و پرسید: »چه رشته ای انتخاب كنم كه منفعت آينده ام در آن باشد 

پسر گفت: »ندانم كه طبله چیست.« عطار گفت: »طبله همان جعبه است.« پسر گفت: »حاال ندانم 

اسپغول چیست؟« عطار گفت: »همان اسفرزه است.« پسر كه فقط كافی میكس و اسپرسو چشیده بود، 

نیست. برو هرچه می شناسی بیاور.« گفت: »اسفرزه هم ندانم چیست.« عطار روی ترش كرد و گفت: »چه دانی كه اين ندانی؟ اما مهم 

پسر رفت و قضا قورتكی جعبه ای برداشت و آورد. عطار گفت: »حاال آن را خوب ببیز.« پسر گفت: 

»معنای ببیز را نیك ندانم.« عطار گفت: »سرچ كن تا بدانی.« پسر سرچ كرد و دانست كه ببیز يعنی 

الك كن. پس محتويات جعبه را الك كرد و گفت: »آن را بیختم حال چه كار كنم؟« عطار گفت: »آنچه 

بیخته ای در قوری گل قرمزی بريز تا با دمنوش اش گلويی تازه سازيم و به سؤالت بپردازيم.« 

پسر رفت دمنوشی مهیا كرد به ظاهر خوش رنگ و آورد. لیوانی برای عطار ريخت و فنجانی برای 

خودش. عطار، لیوان اش را الجرعه سر كشید و گفت: »ايول! خوش دمنوشی شده.« پسر چون جرعه ای 
سركشید قلب اش از تلخی آن به حلق اش درآمد و قیافه اش چون لبو سرخ شد. 

آنگاه گفت: »حاال بگو چه رشته انتخاب كنم كه سعادت ام در آن باشد و فقط برای پدرم خرج نتراشد.« 

مشاور تحصیلی رو كه كار او باشد.« عطار سر در جَیب تفكر فروبرد و پس از دقايقی گفت: »من ندانم چه رشته ای انتخاب كنی. پیش 

پسر روی در هم كشید و گفت: »اين از همان نخست می گفتی، چرا مرا به زحمت انداختی؟« عطار 
گفت: »تا تو باشی كه ِمن بعد، مشورت پیش اهل اش ببری كه حكما گفته اند:

پیش طبیب قوزک پا می روی چرا؟«وقتی همیشه فرق سرت درد می كندهی بی نتیجه راه خطا می روی، چرا؟هنگام مشورت به تخصص نگاه كن

  مصطفی اراکی

 زنگ
انتخاب
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 : »بچه ها تابستان خوش گذشت؟«سمیرا

 : »نه. مگر بايد می خواندم شان؟!«سمیرا

صفورا: 
می توانید با او عكس بگیريد و پُز بدهید. « است؟ حكم دارو برای آسم دارد. ديگر كسی حق ندارد، سوارش شود. فوق اش پدربزرگم گفت، االغ ديگر باكالس شده. می دانی اآلن شیر و كره اش كیلويی چند »ما كه رفتیم روستا پیش پدربزرگ و مادربزرگم. می خواستیم االغ سوار شويم. 

الهام: 
»تابستان من فقط به روشن و خاموش گذشت.«

الهه: 
»من هم از همین تعجب می كردم ديگر.«

»چطور؟«مهرنوش: 

ساناز: 
انقراض اش گرفتم كه صدهزار تايید خورد. بعدش شیر منقرض شد.«»من هم رفتم باغِ وحش، يك عكس با كالس با آخرين شیر ايرانی قبل از 

الهام: 
هم كولر سوخت و چند برابر پول برق خرج تعمیرش شد.«»من همه اش كولر را روشن می كردم و پدرم خاموش می كرد. آخرش 

 علیرضا لبش

شیرین: 
رفتیم باالي شهر گوج زديم.« »به ما  كه خیلی خوش گذشت. به جای اينكه برويم شمال كشور جوج بزنیم، 

الهه: 
غرق می شدم و آن ها نجاتم می دادند. چند دفعه نتوانستند نجاتم بدهند، غرق شدم.« غريق نجات توی يك استخر كار می كردم. برای آموزش به غريق نجات ها، من مدام بايد »تابستان برای من خیلی عجیب بود. همه اش تعجب می كردم. من به عنوان كمك 

صفورا: 
»همه اش را خواندی؟«

 : »من هم تابستان كلی عكس باكالس با كتاب های ادبي و تاريخی گرفتم.«سمیرا

آتنا: 
مادری ام را همmiss  كردم رفت. از همه تانsorry  می كنم.«»من هم كل تابستان رفتم كالس زبان. زبان دوم كه ياد نگرفتم هیچ، زبان 

عکس با کالس

 زنگ
مجازی
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من فكر می كردم در آن آزاد هستم

وقتی كه نت دارم به شدت شاد هستم

در آن اگر ول باشم از شب تا خود صبح

در عرصة فناوری استاد هستم

وقتی كه از قنداقگی چَت كرده باشم

پس كودكی لبريِز استعداد هستم

حاال كه صد كیلو فالوِور دارم آنجا

شاخی قطور از شاخة شمشاد هستم 

با اينكه آزادم در اين دنیای شیرين

بیچاره ای در بند، چون فرهاد هستم

يا در خصوصی ها پِی ارسال قلبم

يا توی پیج ناكجا آباد هستم

ديگر نمی خواهم من اين فناوری را

وقتی كه در چنگال اين شیاد هستم

عمری فراری بودم از هر گشت و  گیری

چندی ست شخصاً در پِی ارشاد هستم

عمری حذر كردم من از هر اعتیادی

اما به اين نت واقعاً معتاد هستم

با اينكه شاخم در فضاهای مجازی

در جامعه بیعار و پُر ايراد هستم

دا(
اخ

ی)ن
ار

صف
ن 

س
د ح

سی
شاخ مجازی  
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می جوی، معده ات چه می گويد؟«يكی به ديگری گفت: »می دانی وقتی آدامس  آدامس مردم آزار
 

گفت: »نه! چه می گويد؟«
 

می زند و داخل نمی آيد؟!«گفت: »می گويد: اين كیست كه هی در 

 عمر دراز مرغ

يك نفر مرغ پخته ای بر سفره آدم خسیسی ديد كه هیچ كس برای 

 خوردنش دست دراز نكرد. 

روز ديگر به همان خانه برگشت و همان مرغ را سالم سر سفره ديد.

 
تا چند روز همینطور مرغ را سر سفره می آوردند و سالم می بردند.

 
مرد گفت: »عمر اين مرغ بعد از مرگ خیلی درازتر از عمرش در 

دوران زندگی اش است.«

 افسار برنده

اسبی در يك مسابقة اسب دوانی از بقیة 
 اسب ها پیش افتاد.

مردی از میان تماشاگران با شادی از 

جايش پريد و شروع به خوشحالی و داد و 
 فرياد كرد.

كسی كه كنار او نشسته بود، پرسید: 

»اين اسب مال توست؟«
 

گفت: » نه! اما افسارش 
مال من است.«

 زنگ
فنا وری

گ
 زن

لطيفه



 روح اهلل احمدی
 تصویرگر: نگین نقیه
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بدی كه رأی بیاری؟شدی! باز می خوای وعده های الكی تو كه امسال هم كانديدا 
رأی نمی دم!من كه ديگه بهت 

هیچ كار مفیدی 
هم كه انجام ندادی!

يه جوجه به من بدهكاری!واسه رأی پارسال هنوز 

دوستان! امسال فرق داره. 
      من متحول شدم و تصمیم گرفتم 

    وعدة الكی ندم. صداقت مهم ترين

      اصله! بايد شعارهايی بديم كه 

       بتونیم به اون ها عمل كنیم.

 بابااااا!
نه

به من رأی بدهید تا سؤاالت

           امتحان را لو بدهم.

زمان كالس و زنگ تفريح 

را با هم عوض می كنم.

اصالً جای تابستان و سال 

تحصیلی را عوض می كنم.

در مدرسه استخر، سونا و 
جكوزی می سازم.

انواع فست فود )آن هم رايگان( 
در بوفه مدرسه توزيع می شود.

              زنگ بازی های كامپیوتر

 را از كانديدای منتخب خود بخواهید.

رأی ما! 
همینه، همینه!



افــــــــقي 
1. وسيله اي در زيردريايي كه به كمك آن مي توان سطح آب را ديد. از اين نوع 

صندوق رأي براي مناطق دور افتاده استفاده مي شود.
2. دالوري. پادشاه بت پرست بابل در دورۀ حضرت ابراهيم)ع(.
3. درصد بيشتري از آب هاي جهان را اين نوع آب تشكيل 
مي دهد. از نوع بادي و آبي آن براي آرد كردن گندم استفاده 

مي شد. ريشه.
4. ميوۀ پاييزي خوش طعم. يكي از انواع اسم در دستور زبان فارسي.

5. ضمير اول شخص مفرد. نيروي جاذبه را مي گويند.
6. با سوزن همراه است. يكي از مسابقات آبي.

7. سمت چپ. حمام معروف در كاشان كه اميركبير در آن جا به قتل رسيد.
8. سوغات كرمان. حيوان وحشي را مي گويند.

9. وجود دارد. تنومند. يكي از آزمون هاي كنكور  سراسري
10. روايت مي كند. آب منجمد.

11. وسيله اي را براي صاف كردن چين و چروک لباس. يكي از حبس هاي بلندمدت. ابزار داور.
12. از اين پرتو در پزشكي استفاده مي شود. 

يكي از نيروهاي سه گانة ارتش.

عمــــــودي
1. يكي از مسابقات در رشتة دو و ميداني. خاندان.

2.  از مصاديق گناه در سورۀ بقره)آيه188(. اين 
الفباي  حروف  از  يكي  نمي دهند.  پس  آدم ها نم 

انگليسي.
3. رفيق. دردمفاصل را مي گويند.

4. متوقف كردن جريان آب. يكي از فلزات.
5. نوعي پارچه. خانه.

6. سفينه هاي فضايي از اين محل به فضا مي روند.
7. يكي از انواع لبنيات. عضو حياتي كه كوچك و 

بزرگ دارد.
8. خسوف.

9. يكي از فلزات سمي كه از اگزوز اتومبيل ها وارد هوا 
مي شود. در زمان انتخابات توي صندوق انداخته مي شود.

10. شما به زبان انگليسي. در قديم شوفر مي گفتند. وعدۀ 
خداوند با  حضرت موسي)ع( در سورۀ اعراف چند شب بود.

11. بايد از  بي ادبان آموخت. همراه هميشگي چوپان. دل بستن به دنيا.
12. حيوانات گزنده مي زنند. لباس. 
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هوا سرد و تاريك بود. ابری سياه سرتاسر آسمان را پوشانده 
بود. باد سردي زوزه كشان مي وزيد. سينه خيز خود را به حميد 

رساندم و گفتم: »پس اين حسين كجاست؟ چقدر طولش داد!«
حميد با صداي لرزاني كه معلوم بود نگران است، جواب داد: 
»كمي حوصله داشته باش. فتيله ها را كه دوِر مواد منفجره بپيچد، 

برمي گردد.«
گفتم: »دلم خيلي شور مي زند، خيلي طولش داده، نكند دشمن 

بعثي دستگيرش كرده باشند!«
حميد گفت: »فاصله پايه ها زياد است، وقت زيادي مي برد، 
پايه ها كار گذاشته ايم،  اينكه يك وانت مواد منفجره زير  مثل 

شوخي بردار نيست، بايد با دقت چاشني ها را كار بگذارد.«
در همان حال باالي پل، منوري، نور ضعيف نارنجی فام خود 
را به رخ تاريكي كشيد و همه جا را روشن كرد. سرم را كمي پايين 

كشيدم. خدا خدا كردم كه عراقي ها حسين را زير پل نبينند.
ناگهان صداي فرياد نگهبان عراقي نامفهوم شنيده شد.

دلم ُهّري ريخت پايين، دلهره تمام وجودم را احاطه كرد. فكر 
كردم نكند حسين را ديده باشند.

به طرف حميد رو گرداندم، چشم هايش را بسته بود و زير 
لب آية »و جعلنا«1 مي خواند، منّور خاموش شد. بار ديگر پرده 

سياهي بر همه جا و همه چيز كشيده شد.
سريع پريدم لب جاده و نگاهي به زير پل انداختم. همه جا در 
تاريكي غليظي فرورفته بود. هيچ چيز ديده نمي شد. فقط صداي 
آواز دسته جمعي قورباغه ها به گوش مي رسيد. دلم مثل سير و 

سركه مي جوشيد. ناگهان شبحي در دل تاريكي ديده شد. شبح 
به طرف ام مي آمد. خوب چشم تيز كردم. اضطراب امان ام را 
بريده بود. دست ام را به طرف اسلحه دراز كردم، آن را آرام از 
روي زمين برداشتم و به طرفش نشانه رفتم. شبح نزديك شد. 
شناختمش؛ حسين بود!  نفس راحتي كشيدم. دست اش را گرفتم 
و كشاندمش پايين. حسين حسابي به نفس نفس افتاده بود. طفلك 
حق داشت. تمام سربااليي و عرض جاده را - آن هم زير ديد 

دشمن- يك ريز دويده بود.
وقتي نفس اش جا آمد، گفت: »خدا خيلي رحم كرد! عراقي ها 

شك شان برده بود. صداي نگهبان شان را شنيديد؟«
با عجله گفتم: »حاال بگو ببينم، كار فتيله ها تمام شد؟«

حسين مكثي كرد و جدي گفت: »بَه! مثل اينكه ما را دسِت 
كم گرفته اي، پس نيم ساعت آن پايين چه كار مي كردم؟! نكند 

فكر مي كني، رفته بودم ماهيگيري؟«
گفتم: »مطمئن هستي تمام چاشني ها را سر جايشان قرار 

داده اي؟«
حسين بالفاصله گفت: »من كه مطمئنم، اگر شك داري، 

مي تواني بروي زير پل امتحان شان كني!«
احمد بی سيم چی گروه كه تا آن لحظه سكوت كرده بود، 
گفت: »خدا كند كار پل يكسره شود. من كه متوسل به حضرت 
پل  اگر  مي كنند.  خودشان كمك مان  حتماً  زهرا )س( شده ام، 
منهدم نشود، كار عمليات تمام است. عراقي ها فردا صبح از همين 

پل پيشروي مي كنند و دخل بچه ها را مي آورند!«
حسين در جواب گفت: »خيالت آسوده باشد! ان شاءاهلل كار 
پل ساخته است. موادي كه پاي ستون ها كار گذاشته ايم، مي تواند 

يك كوه را خراب كند. اينكه چيزي نيست!«
به ساعتم نگاه كردم. هر دو عقربه عدد دوازده را نشانه رفته بودند.

چنين  منتظر  ماه ها  بود.  فرارسيده  لحظه  حساس ترين 
زماني بودم. حسين سه رشته فتيله انفجاري را كه از سه 
ستون پل كشيده شده بود، دستم داد. سر فتيله اول را دادم 
به خودش و گفتم: »ستون اول را خودت منفجر 

كن. آخر كلي زحمت كشيده اي!«
حسين فتيله را از دستم 
گرفت و آن را به منيتوري2 

انفجـــار آخر ره
طـــ

خا

علياصغرجعفریان
تصویرگر:محمدباراندوست
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پي نوشت:
1. »و جعلنا من بين ايديهم...« آية 9 سورۀ يس، رزمندگان معموالً اين آيه را هنگام 
نزديك شدن به سنگرهاي دشمن مي خواندند تا از ديد دشمن در امان بمانند.
2.وسيله اي كه برق الزم را براي انفجار چاشني الكتريكي توليد مي كند.

كه همراه اش بود، وصل كرد. فتيله دوم را به حميد دادم و گفتم: 
»يا علي )ع(!«

و فتيله سوم را هم خودم به منيتور وصل كردم. ثانيه هاي بسيار 
سرنوشت سازي بر ما مي گذشت. دلم حسابي شور مي زد؛ چرا كه 
زبان ام الل اگر پل منهدم نمي شد، فاجعة بزرگي اتفاق مي افتاد. 
حسين نگاه مضطرب خود را به چشم های من دوخت. مي خواست 

اجازه بگيرد. گفتم: »توكل به خدا!«
زير لب يا زهرا )س( گفت و هرچه نيرو داشت، بر دستة 
منيتور وارد كرد. طولي نكشيد، برق انفجار همه جا را مثل روز 
روشن كرد و به دنبال آن، غّرش رعدآساي انفجار در دل كوه ها 

و دره ها پيچيد.
حميد بدون معطلي دستة منيتور را با گفتن »يا علي )ع(« 

فشار داد.
صداي انفجار دوم با انفجار اول در هم آميخت و نفس ها در 

سينه ها حبس شد.
حاال نوبت خودم رسيده بود. با تمام وجود دستة منيتور  را 
فشردم و زير لب »يا حسين )ع(« گفتم، اما صدايي شنيده نشد. در 
ميان ناباوري چاشني عمل نكرد. براي چند لحظه سكوتي مرگ بار 
همه جا را فراگرفت. وحشت بر وجودم سايه افكند و بدنم  را به 

لرزه انداخت. موج نگراني درسرم پيچيد.
حسين با ناراحتي گفت: »پس چرا عمل نكرد؟ خدايا چرا 

عمل نكرد؟!«
فكرهاي عجيب وغريب به ذهنم هجوم آورد. عمليات، بچه ها، 

محاصره....
حميد افكارم را پاره كرد و با نگراني گفت: »خدا كند همان 
دو انفجار، كار پل را تمام كرده باشد.« ناخودآگاه بعد از حرف 

حميد، هرسه به طرف لب جاده رفتيم و دزدكي 
پل را برانداز كرديم. بعد از انفجار، 

منورها آسمان منطقه را مثل 
روز چراغاني كرده بودند. 
خوب دقت كردم، باورم 
نمي شد. خداي من چه 

مي ديدم! قلب ام لحظه اي از تپش ايستاد. اشك در چشم هايم حلقه 
زد. خدايا يعني آن همه دعا و توسل هيچ اثري نكرده بود، چرا پل 

آسيبي نديده بود!
عراقي ها آن دست پل، تيربارهاي خود را به راه انداخته بودند 
و بي هدف زمين و آسمان را به تير بسته بودند. به كلي نااميد 
شدم. ديگر زمان آن رسيده بود كه آن خبر مأيوس كننده  را به 
قرارگاه مخابره كنم. حميد زانوي غم در بغل گرفته بود و آرام 
گريه مي كرد. احمد و حسين هاج و واج مانده بودند. گوشي بي سيم 
را در مشتم فشردم. احمد بي سيم را روشن كرد، بالفاصله صدايي 

از آن طرف گوشي شنيده شد: »ياسر، ياسر- عمار.«
معلوم نبود قرارگاه چه مدتي بود كه ما را صدا مي كرد. با 
بي حالي جواب دادم، ياسر به گوشم و به دنبال اش خبر را براي شان 
توضيح دادم. اما با كمال تعجب، قرارگاه نه تنها از خبر منهدم 
نشدن پل ناراحت نشد، بلكه برعكس خيلي هم خوش حال شد. 
قرارگاه به من فهماند كه چند لحظه پيش نقشه عمليات، به علت 
مقاومت عراقي ها در يكي از خطوط تغيير كرده است و بچه هاي 
گردان »المهدي )عج(« مي بايست چند ساعت بعد، از همان پل 

عمليات را ادامه مي دادند.
با شنيدن آن خبر خون تازه اي در رگ هايم به جريان افتاد. خيالم 
راحت شد. همه چيز به خوبي برايم روشن شده بود. كمي در فكر 
فرورفتم. از خود خجالت كشيدم كه چرا براي چند لحظه فكر كردم 

دعا و توسل بچه ها، بي نتيجه بوده است!
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 تمام اتاق ها و اطراف خانه را گشت اما از امام)ع( 
خبري نبود. از كارگري كه داشت زير شترها را تميز 
مي كرد، سراغ امام)ع( را گرفت. كارگر گفت: »كمي به 
من كمك كرد ولي مثل اين كه دلش گرفته بود، چون 
يك دفعه روي اين سنگ نشست و توي فكر رفت. بعد 

هم با همان حال از خانه بيرون رفت.«
خدمتكار پير با خودش گفت: »آه... بازهم به همان 
جا رفته؛ به همان جاي خلوت و هميشگي. بايد به 

دنبالش بروم.  شايد گرسنه و تشنه باشد!«
خدمتكار توي مشك كوچكي آب ريخت. چند دانه 
خرما و قرص ناني برداشت. همه را در بُقچه اي پيچيد 
و از خانه بيرون زد. آسمان صاف و آبي بود. يك دسته 

پرستو بال در بال هم چرخ مي زدند.
رسيد،  جا  همان  به  تا  رفت  و  رفت  خدمتكار 
امام)ع( را ديد كه زير ساية همان تپة بلندپيشاني اش 
را بر صخره اي گذاشته بود. كمي جلوتر رفت. صداي 
ناله اش را شنيد. امام)ع( سرش را بلند كرد و پس 
از لحظه اي دوباره پيشاني بر پيشاني صخره گذاشت. 
ذكر  داشت  امام)ع(  رفت.  جلوتر  كمي  پيرمرد 

مي گفت و دعا مي كرد: »ال اله االاهلل« ....
بارها اين ذكر را گفت و باز سرش را بلند كرد. براي 
همين بود كه به او »سيدالساجدين« مي گفتند؛ يعني 
سرور سجده كنندگان. هزار بار ذكر گفتن آن هم در 

سجده كار هر كسي نبود.
خدمتكار از بس ايستاد و به دعاي امام)ع( گوش 
داد، خسته شد. جلو رفت و دست بر شانة امام)ع( 

گذاشت.
امام)ع( پس از لحظه اي برگشت  و به او نگاه 

   يادكربال
منابع:
1.سيد جعفر شهيدي. زندگي علي بن حسين )ع(
2.شيخ صدوق.أمالي
دفتر نشر فرهنگ اسالمي

كرد. از بس گريه كرده بود، ريش و پهناي صورتش 
خيس شده بود.

- فدايتان شوم آقاجان! چرا اين قدر گريه مي كنيد؟ 
بس نيست اين همه گريه كرديد؟ كمي هم مواظب 

سالمتي خودتان باشيد!
امام سجاد)ع( سري تكان داد و گفت: »حضرت 
يعقوب)ع( دوازده فرزند داشت و خداوند يكي از آن ها 
را از او دور ساخت. با اينكه مي دانست پسرش زنده 
است، ولي آن قدر گريه كرد كه موهاي سرش سفيد 
و چشم هايش نابينا شد! چگونه من گريه نكنم؟ در 
كربال جلوي چشم هايم پدرم، عموهايم، برادرهايم، پسر 

عموهايم و دوستان و بستگانم را شهيد كردند!«
اشك از چشم خدمتكار جاري شد.

- اي فرزند رسول خدا! مي دانم. حال شما را خوب 
و  بوديد  چيز  همه  شاهد  كربال  در  شما  مي فهمم. 
سختي هاي فراوان كشيديد؛ اما من هميشه خدا را شكر 
مي كنم كه شمارا براي ما شيعيان نگه داشت. اگر شما 
نبوديد، شيعيان و پيروان تان چه مي كردند؟ اگر شما 

نبوديد ما هيچ پشت و پناهي نداشتيم!
آن وقت بقچة نان و خرما را  جلوي امام)ع( باز كرد 

و مشك آب را به دستش داد.
امام)ع( كمي آب نوشيد و مشتي آب بر صورتش 

زد.
خدمتكار پير به چهرۀ زيباي امام)ع( نگاه كرد و 
گفت: »امروز هوا خيلي خوب است. به آسمان نگاه كن! 
پرستوها دارند به خانه بر مي گردند. دارند با خودشان 

شادي مي آورند، مگر نه؟«
امام)ع( به آسمان نگاه كرد و لبخند زد.
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 پروانة سفيد روي دوش برادر بزرگ تر نشست. 
بعد پر زد و روي دوش برادر كوچك تر نشست. 
دو برادر نوجوان پا به پاي هم مي رفتند و با هم 

گفت و گو مي كردند. پروانة سفيد دوباره دوِر آن ها 
چرخيد. باز روي دوش برادر بزرگ تر نشست. كمي 

بعد روي شانة برادر كوچك تر آرام گرفت. انگار آن ها 
دو تا گل خوش بو بودند.

آن ها در حال رفتن پيرمردي را ديدند. پيرمرد لِب ايوان 
خانه اش نشسته بود و داشت وضو مي گرفت.

برادر كوچك تر ايستاد و به پيرمرد چشم دوخت. برادر بزرگ تر نيز 
ايستاد و به پيرمرد نگاه كرد. بعد با تعجب به يكديگر نگاه كردند.

- مي بيني برادر چگونه وضو مي گيرد!
- بله.، دارم مي بينم.

- كارش اشتباه است، مگر نه؟
- بله همين طور است؛ اما چگونه او را آگاه كنيم؟

- اگر  مستقيم اشتباهش را بگوييم، از ما ناراحت مي شود.
- بله... ما هم سن نوه هايش هستيم. اگر اشتباهش  را بگوييم، قبول نمي كند. 

شايد هم حرف ما را توهين به خودش بداند.
برادر كوچك تر گفت: »برادرجان! فكري به ذهنم رسيده. گمان مي كنم 

اين گونه بهتر باشد.« بعد فكرش را به برادر گفت.
دو برادر جلو رفتند و سالم كردند. پيرمرد به دو برادر نوجوان نگاه كرد و 

جواب سالم شان را داد.
دو برادر وانمود كردند با هم در وضو گرفتن اختالف دارند. اين گفت: »وضوي 

من بهتر و درست  تر است.«
آن گفت: »نه ... وضوي من بهتر و كامل تر است.«

سرانجام تصميم گرفتند در حضور پيرمرد وضو بگيرند و او داوري كند.
اول برادر بزرگ تر وضو گرفت و بعد برادر كوچك تر.

پيرمرد هر چه دقت كرد، اشتباهي در وضوي آن ها نديد. تازه فهميد وضوي خودش 
اشكال دارد. منظور بچه ها را فهميد.

نگاهي به چهرۀ هر دو نوجوان انداخت. سرش را با شرم و افسوس تكان داد. آه بلندي 
كشيد و گفت: »وضوي هر دوي شما درست است. اين من بودم كه اشتباه وضو مي گرفتم. 

شما با اين كارتان، مرا به اشتباهم آگاه كرديد.«
همسر پيرمرد از خانه بيرون آمد و نگاهي به دو نوجوان كرد. آن ها را شناخت. خنديد 
و روبه شوهرش گفت: »چطور اين دو تا گل را نمي شناسي؟ اين ها فرزندان علي)ع( و 

فاطمه)س( هستند. نوه هاي پيامبر)ص(!«
پيرمرد از جا بلند شد:

- راست مي گويي! اين دو نوجوان با ادب، فرزندان علي)ع( هستند.
اشك در چشمان پيرمرد حلقه زد. جلو رفت و دست حسن و حسين را گرفت. آن ها 

را بوسيد و گفت: »فداي تان شوم! از شما ممنونم كه وضوي صحيح را به من آموختيد!«
پروانة سفيد هنوز دور حسن و حسين مي گشت. گاه بر اين ُگل مي نشست. گاه بر آن گُل.
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كباب چوبي 
بساط کباب را بچین!

مواد الزم:
 مرغ چرخ کرده:250 گرم

 فلفل دلمه اي سبز: يک چهارم )نگیني ُخرد شود.(
 هويج کوچک: يک عدد )نگیني ُخرد شود.(

 پیاز رنده شده: يک عدد   سیر رنده شده: دو حبه
 پنیر پیتزا: 30 گرم   کدوسبز: يک  عدد

 نمک و فلفل: به میزان الزم )نمک کمتر، زندگي سالم تر.(
 سیخ کباب چوبي: شش عدد   گوجه فرنگي: يک عدد

طرز تهیه:
 مرغ چرخ كرده، پياز و سير رنده شده را در ظرفي 
مخلوط كن و َورز بده. )َورز هم مثل ورزش است. هرچه 
بيشتر، بهتر.(  سيخ هاي چوبي را بگذار تا خيس بخورد. 
)نپرس چرا، شام دير مي شود.(  فلفل دلمه اي، هويج، نمك 
و فلفل را به آن اضافه كن و هم بزن تا موادكامالً مخلوط 
شود. )كافي است. سبزيجات را له نكن.(  پنيرپيتزا را داخل 
ظرف بريز و هم بزن. )دلت می گويد، اين معجزۀ خوراكي 
را زيادتر بريز، اما گوش نكن.(  روي ظرف را با سلفون 
بپوشان و در يخچال بگذار. )دِر يخچال بسته، استراحت به 
مدت يك ساعت.(  ظرف را از يخچال دربياور و از مواد 
آماده شده، يك گلوله بردار و به سيخ بكش. )ُغر نزن. اگر 
دستت را كمي با روغن خوراكي چرب كني، مواد به آن 
نمي چسبد.(  گوجه فرنگي و كدوسبز را حلقه حلقه كن و 
به سيخ بكش. ) در مصرف سبزيجات دست ودل باز باش.( 
 كف تابه  را چرب كن و سيخ های چوبي را در آن بچين. 
)پرت نكن! همه جا روغني شد.(  دو، سه دقيقه بعد 
سيخ هاي كباب را پشت و رو كن. )مواظب دستت باش. هول 
نشو.(  دِر تابه را بگذار. )دقت كن، شعلة گاز كم باشد.( 
 پس از 10 دقيقه، سيخ هاي سبزيجات را به تابه اضافه كن. 
)ُخب تابة بزرگ تر برمي داشتي كه جا شود.(  10 دقيقه ديگر 
سيخ هاي كباب و سبزيجات را پشت و رو كن. )هيچ اشكالي ندارد، 

كمي از آن بخور.(
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 مواد الزم:
 آرد: 150 گرم 

 جوِش شیرين: يک قاشق چاي خوري سرخالي 
 پودر دارچین: يک قاشق چای خوری
 شکر قهوه ای روشن نرم: 125 گرم
 تخم مرغ: 2 عدد )کمي زده شده.( 

 روغن: 100 میلی لیتر
 موز: يک عدد )پوره شده(  

 بادام زمینی : 25 گرم )کامالً ريز شده.(

طرز تهیه: 
فر را 180 درجه گرم كن. 

آرد، پودر دارچين و جوِش شيرين را در ظرفی بريز. 
 شكر را به آن ها اضافه كن و خوب هم بزن. 

تخم مرغ ها، روغن، پوره موز، بادام زمينی خرد شده را اضافه كن و هم 
بزن تا مواد كامالً مخلوط شوند. 

 كاغذ دو الية مخصوص كيك فنجوني را كِف سيني فر بچين پهن كن. 
خمير را با قاشق در قالب ها بريز. 

سيني  را 15 تا 20 دقيقه در فر بگذار تا ماية كيك پف كند 
و طاليي شود. 

روی هر كيك فنجوني را با تكه هاي بادام زمينی و 
پودر قند تزيين كن.

شكر قهوه اي يا شكر 
سرخ، قند نيشكر است كه 

است. اين شكر طعم شيره اي اثر شيرۀ قند دارد، همان شكر سرخ است. شكر نيمه پااليش شده، كه هنوز رنگ سرخ وجود شيرۀ قند)مالس( سرخ يا قهوه ای رنگ است. علت 
دلپذيري به كيك فنجوني 

مي دهد.

بادام زمينی
 كيك موز      كيك موز     و

بادام زمينی
و
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موتور هموپالر1 اولين موتور الكتريكی است كه مايكل فارادی در سال 1821 ميالدی 
ساخت و ما امروز می خواهيم اين موتور جالب را با هم بسازيم.

مراحل آزمايش:
با استفاده از پرگار دايره ای به قطر حدود ده سانتی متر روی فويل بكشيد و با استفاده از قيچی اين دايره را از فويل 

جدا كنيد. مركز اين دايره را نيز سوراخ كنيد.
با استفاده از َدم باريك، حلقة گيره كاغذ را بازكنيد و يك تكه سيم صاف بسازيد. سپس انتهای سيم را وسط 

چوب بستنی بپيچيد.
باتری قلمی را با استفاده از نوارچسب به چوب بستنی ببنديد. طوری كه سيم دقيقاً وسط باتری قرار بگيرد.سيم 

را مطابق شكل روی باتری بياوريد تا انتهای سيم به شكل عمودی روی باتری قرار بگيرد.
هر يك از آهن رباها را به يك سِر باتری قلمی وصل كنيد. )يك سِرباتري بايد به قطب S و سر ديگر آن به 

قطب N آهن ربای ديگر متصل شود.(
فويل دايره ای را روی سيم قرار دهيد و شاهد نتيجة شگفت انگيز آن باشيد.

وسايل موردنیاز:
• باتری قلمی • دو عدد آهن ربای نئوديميوم

• گيرۀ كاغذ يا 10 سانتی متر سيم مفتولی با قطر يك ميلی متر
• چوب بستنی • نوارچسب • فويل آلومينيومی

• پرگار • قيچی • َدم باريك

12
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صندوق سؤاالت:
•  به نظر شما چه چيزی باعث چرخش صفحة فلزی می شود؟

•  تحقيق كنيد كه چگونه با همين وسايل)و شايد با اضافه كردن چند وسيلة ديگر( 
می توانيد موتورهای جذاب و شگفت انگيز ديگری بسازيد.

فيلم كوتاهی از موتور شگفت انگيز خود تهيه كنيد و آن را از طريق شبكه های 
اجتماعی به شمارۀ 09033677999برای ما ارسال كنيد. ما به بهترين فيلم های 

ارسالی جايزه می دهيم.

با هم ببينيم:
در فيلم كوتاه باال مراحل ساخت اين موتور شگفت انگيز را با هم می بينيم.  برای مشاهدۀ اين 
فيلم، می توانيد از نشانی اينترنتی كوتاه آن استفاده كنيد، يا كد تصويری )QR-Code( كنار فيلم را با 
 QR Code Reader گوشی های هوشمند بخوانيد. برای اين كار می توانيد از يك نرم افزار رايگان مانند

يا QR Code  Scanner استفاده كنيد.
 

مسابقة ويژه

37 
شماره 1• مهـر 1398



آيا می توانيد شش ضلعی ها را طوری داخل شبكه قرار دهيد، 
كه هركدام از شش ضلعی ها در امتداد خط مستقيم در تماس با 
يكديگر باشند و عددهای هر دو مثلث مجاور يكديگر هم يكسان 

باشند؟ مجاز به چرخاندن هيچ كدام از شش ضلعی ها نيستيد.

كدام يك از چهار گزينة )الف، ب، ج، د( از لحاظ 
منطقی می تواند داخل مربع خالی قرار داده شود؟

كدام يك از چهار گزينة زير با بقيه هم خوانی ندارد؟

2
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4

آيا می توانيد شكل ها و عددهای زير را در هركدام از 
رديف های افقی و ستون های عمودی طوری قرار دهيد كه 

هيچ كدام از شكل ها و عددها تكرار نشده باشند؟
برای راهنمايی تان چند مورد از خانه های خالی قبالً پُر 

شده اند.

داخل اين شبكه را با عددهای يك الی پنج طوری 
عمودی  ستون  و  افقی  رديف  هر  در  كه  كنيد  پُر 
عددهای يك تا پنج وجود داشته باشد. عالمت های 
بزرگ تر )›( و كوچك تر)‹( نشان می دهند كه عدد 
بزرگ تر يا كوچك تر در مربع های هم جوار در كجاها 

قرار دارند.

آيا می توانيد، عدد بعدی در دو رديف زير را حدس بزنيد؟

كدام شكل از گزينه های زير با ساير شكل ها همخوانی ندارد؟

1        2        3        4        5

3

3
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4                    3                            8 5؟
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معما
يك استخر داريم، كه دو شيِر آب دارد. از  شيِر آب سرد 15 ليتر آب در دقيقه و از شير 

آب گرم 10 ليتر آب در دقيقه وارد استخر می شود. از سوراخ كف استخر هم 12 ليتر آب در 
دقيقه خارج می شود. گنجايش استخر 520 ليتر است. هر دو شير آب سرد و گرم را باز می كنيد. البته 

يادتان می رود، درپوش كف استخر را سر جايش بگذاريد. چند دقيقه طول می كشد، استخرتان از آب پُر شود؟

مسابقه 
نوجوان باهوش
مهلت ارسال تا 
پايان اسفندماه
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اين گزارشی است، برای همه دل آشوبه هايی که 

در محیط های جديد تجربه می کنیم!

دستم يخ كرده، دلم پيچ می زند، قلبم تندتند می زند؛ 
يعنی چه اتفاقی برايم افتاده؟

همة آدم های دنیا، در شرايطی که نمی دانند قرار است چه اتفاقی برای شان بیفتد،  
اضطراب می گیرند؛ مثل اولین روزهای آغاز سال تحصیلی که مدرسه، معلم ، دوست و 
حتی میزمان قرار است عوض شود و يک سال جديد را در شرايط جديدی شروع کنیم. 
شــما باشید اضطراب نمی گیريد؟ نکند که با دوستم توی يک کالس نیفتم؟ نکند 
دوست جديد پیدا نکنم؟ اگر معلم مان بداخالق باشد، چه کار کنم؟ اگر میزم جايی باشد 

که تخته را نبینم، چه؟ 
نگويید که تا حاال از اين فکرها نکرده ايد، که باورمان نمی شــود. برای همین فکرها 
با چند تا از بچه های شبیه شما و خانم دکتر رستمی صحبت کرديم تا ببینیم اصالً اين   
اضطراب هايمان، موقع تجربة يک جای جديد، از کجا می آيند و چطور بايد دورشان خط 

قرمز بکشیم و از دست شان راحت شويم. 

اينكه ناراحتی ندارد!
شما چقدر از روز اول آغاز مدرسه، رفتن به يک مهمانی غريبه، ديدن يک آدم 
مهم و يا چیزهايی شــبیه اين ها، نگران هستید و حال تان بد است؟ فکر می کنید 
اضطراب داريد؟ درست فکر می کنید، چون دکتر رستمی هم با شما هم نظر است و 

می گويد همة آدم ها در اين طور مواقع، اين حال را دارند.
او می گويد: »معموالً بچه ها وقتی وارد شرايط و محيط جديدی شوند كه الزم است 
با آن شرايط سازگار بشوند، اضطراب می گيرند. خب طبيعی است ديگر، نه؟ قبل از آن 

يعنی چی كه  اضطراب دارم؟
اصالً چرا آدم ها اضطراب می گیرند؟ اين اولین ســؤالی بود که ما از خانم دکتر رستمی 
پرســیديم و او اين گونه جواب مان را داد: »زمانی که آدم ها احساس کنند که شرايط دور و 
اطراف  برای شان امن نیست و به آن ها آرامش نمی دهد، دچار حالت های مختلفی می شوند که 

اصطالحاً می گويند، من اضطراب دارم. 
كسی كه احســاس امنيت و آرامش نداشته باشــد، دچار يك سری واكنش هايی 
می شود كه نشان دهندۀ  اضطراب او است. خيلی از بچه ها به من می گويند، ما وقتی 
می خواهيم وارد يك جای جديد شويم، اضطراب می گيريم. می گويم، يعنی چی 
كه اضطراب داريد؟ و می گويند، يعنی قلب مان تند تند می زند، دست مان 

سرد می شود، نفس مان خوب باال نمی آيد، دل مان پيچ می خورد.«
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 اضطراب چه شكلی است؟
تا حاال به اين فکر کرده ايد که چه مواقعی دل آشوب می شويد و قلب تان تندتر از همیشه 
می زند؟ بگذاريد چند مورد را يادآوری کنم، شايد يادتان بیايد. اولین روزی که قرار بود به 
مدرسه برويد، اين طور نبوديد؟ و يا وقتی که از کالس اول به کالس دوم رفتید و قرار بود معلم  

و حتی دوست هايتان عوض شوند؟ 
خانم دكتر می گويد: »احتماالً در همة اين مواقع، به خاطر احساس غريبگی در محيط جديد،  
اضطراب داشته ايد. اضطراب نشانه های خيلی مشخصی دارد؛ بعضی ها بی خواب و بدخواب 
می شــوند و شب قبل، خواب شــان نمی برد و يا ممكن است كابوس ببينند. خيلی از بچه ها 
دچار دل پيچه و دل درد و حالت تهوع می شوند، بعضی ها دست هايشان يخ می كند، زياد پلك 

می زنند و يا پاهايشان را زياد تكان  می دهند. 
اگر اين شرايط را داشتيد، بدانيد نگران هستيد؛ نگران از اينكه نمی دانيد چه اتفاق هايی قرار 
است برای تان بيفتد. اما بدانيد همة بچه ها، حال شان شبيه شما است و اين فقط شما نيستيد 

كه اضطراب داريد.« 

علتش را در خودت پيدا كن!
آخر چرا  اضطراب دارم؟ اين سؤالی است که خیلی از بچه ها از خانم دکتر می پرسند. 

خانم دكتر رستمی می گويد: »چندين علت دارد. شِب قبل از اينكه بخواهيد وارد مدرسه 
شويد، چقدر به اينكه نكند دوستی پيدا نكنم و تنها بمانم فكر می كنيد؟ چقدر اين فكر اذيت تان 
می كند؟ اين خودش يكی از آن چيزهايی اســت كه باعث می شود، نگرانی هايتان در محيط 

در يك محيط امن بوده اند و حاال قرار است، وارد محيطی شوند كه نسبت به آن خيلی شناخت 
ندارند و نمی دانند، چه اتفاق هايی قرار است برای شان بيفتد. 

اصوالً چيزهايی كه ما آدم ها از آن خبر نداشته باشيم و برای مان مبهم باشد، به ما اضطراب 
می دهد. بنابراين؛ از داشتن احساس اضطراب نبايد ناراحت باشيم، بلكه بايد سعی كنيم آن را 

مديريت و به بهترين شكل ممكن، حلش كنيم.«

سه ماه اضطراب
روژين کالس چهارم دبستان است. او اين 

مدل اضطراب را همین امسال تجربه کرده است. 
روژين می گويد: »از موقعی كه كالس اول بودم، همه 

می گفتند، كالس ســومی ها بايد جدولِ ضرب بلد باشند يا 
اينكه كالس ســوم رفتی ضرب را خوب ياد بگير. به خاطر 

همين، من در تمام تابســتان قبل از كالس سوم، هميشه 
به اين فكر می كردم كه اگر جدولِ ضرب يادم نماند، 
چه می شــود؟ اگر ياد نگيرم چه؟ و همة تابستان،  

اضطراب داشــتم و شــب ها با اين فكــر و خياالت 
می خوابيدم. اما حاال می بينم، چقدر الكی ناراحت 

بودم؛ آدم با سعي و تالش همه چيز 
را ياد می گيرد.«
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جديد بیشتر شود و اضطراب فردا را بگیريد. 
البته خیلی از بچه ها هم هستند که فکر می کنند، بدون حضور پدر و مادرشان دچار 
سختی می شوند و کاری از دست شان برنمی آيد. اين موضوع به آن ها  اضطراب وارد 
می کنــد که نکند، تنهايی نتوانم از پس اش بربیايم. عالوه بر آن، بعضی از بچه ها هم 
از اشتباه کردن در يک محیط جديد و شايد مسخره شدن می ترسند و همین باعث 

می شود، اضطراب بگیرند. 
بعضی از بچه ها هم خیلی درون گرا هستند و خیلی نمی توانند احساسات شان را بروز 
بدهند و دوست های کمتری دارند؛ لحظه اول و روزهای اول، برای شان سخت است، 
بین آدم های جديدی بروند و حرف بزنند. اين بچه ها، برخالف برون گراها، کمی بیشتر 

از بقیه در محیط های جديد و شلوغ، دچار اضطراب می شوند.« 
شما فکر می کنید جزء کدام دسته از آن ها هستید؟ 

 لیستي از همه 
چیزهايي را که باعث 

مي شوند اضطراب 
بگیريد و نگران تان 

مي کند روي يک کاغذ 
بنويسید و بعد آن را 

دور بیندازيد.

 اضطراب قديمی، دوست جديد
صدف يک کالس پنجمی است که می گويد، هرسال از اينکه با دوست هايش 
در يک کالس نیفتد، نگران بوده است. او می گويد: »هميشه، شب قبل از شروع 
مدرسه، از مادرم قول می گرفتم، اگر فردا با دوستم در يك كالس نبودم، زنگ آخر 

بيايد و كالس من را عوض كند. 
موقع ديدن اسم مان توی ليست كالس ها خيلی  اضطراب داشتم، اما توی يك 
كالس نبوديم. ولی امسال، مادرم كه می خواست كالسم را عوض كند، ناظم مان 
قبول نكرد و ما فقط زنگ های تفريح همديگر را می ديديم. البته راستش را بخواهيد، 
خيلی هم بد نشــد. من اآلن با بغل دستی ام خيلی صميمی شده ام و دوست های 

جديدی پيدا كردم.«

ماجرای يك راز
حاال می خواهید رازی که خانم دکتر رســتمی به ما گفت را 

به شــما بگويیم؟ او گفت: »فكر نكنيد اين فقط شما هستيد كه  
اضطراب داريد و نمی دانيد چه اتفاقی قرار اســت، بيفتد و نگران 

هستيد. مطمئن باشيد كه همة بچه های كالس و دوست هايتان هم  
اضطراب دارند و آن ها هم درســت به اندازۀ شما نگران 
هستند و ممكن است آن ها هم مثل شما، شب خواب شان 

نبرد. 
راستش را بخواهيد من هنوز هم بعد از سال ها سخنرانی، 

وقتی قرار اســت به جای جديدی بروم و ســخنرانی كنم، 
اضطــراب دارم. البته بعضی وقت ها، كمی ذوق و شــوق هم 

برای كشف ناشناخته های مكان و آدم های جديد، با اضطرابم تركيب 
می شود و حالم را بهتر می كند. پس فكر نكنيد كه همه حال شان خوب 

است و عين خيال شان نيست و اين فقط منم كه  اضطراب دارم.«
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نكته هايی برای كنترل اضطراب در مواجهه با محيط جديد

  بهتر است كه چند روز قبل از شروع يك اتفاق جديد )مثل ثبت نام 
در يك مدرسه جديد(، برويم و با آن فضا آشنا شويم. می توانيم روز ثبت نام 
با بقية بچه ها سالم و احوال پرسی كنيم و كمی با هم صحبت كنيم تا اول 

مهر، خيلی با هم غريبه نباشيم و اضطراب نداشته باشيم. 

  ليستی از همة چيزهايی را كه باعث 
می شوند اضطراب بگيريد و نگران تان 

می كند، روی يك كاغذ بنويســيد و 
بعــد آن را دور بيندازيد. می توانيد 
پاره اش كنيد يا رويش خط بكشيد. 
هر كاری كــه فكر می كنيد باعث 
می شود، اضطراب هايتان از بين برود 
را سِر آن ليست كاغذی دربياوريد. 

بعدازآن خيلی از   اضطراب هايتان كم 
می شود، چون فكر می كنيد، آن ها نابود 

شده اند و ديگر وجود ندارند. 

  می دانســتيد كه ورزش و خنــده می تواند اضطراب 
شــما را كم كند؟ ورزش كردن و خنديدن باعث ترشح هورمونی به نام 
»آندروفين«، كه نام ديگرش هورمون شادی است، در بدن انسان می شود. 
افزايش هورمون شادی در بدن، باعث كم شدن هورمون هايی می شود كه 

به شما اضطراب می دهد. 
 پس تا می توانيد ورزش كنيد و بخنديد تا  اضطراب بدن تان كم شود.  
فوتبال، واليبال و بسكتبال بازی كنيد، استخر برويد، بدويد، فيلم های خنده دار 
ببينيد، با دوست  هايتان جوک بگوييد و بخنديد. همة اين فعاليت ها باعث 

می شود، آدم ها آرام شوند و اضطراب شان كم  شود. 

  يكی از راه هايی كه به كاهش اضطراب بچه ها در مدرســه كمك 
می كند، بازی كردن است. بازی دسته جمعی باعث می شود كه يخ بچه ها 
آب شــود و بيشتر با هم آشنا شــوند و اضطراب شان كم شود. شما هم 
می توانيد پيشنهاد بازی های دســته جمعی را به معلم تان بدهيد. احتماالً 

روزهای اول مدرسه، خيلي از معلم ها اين پيشنهاد را قبول می كنند.

فرمول آرامش 
آرامــش گرفتــن و دور شــدن از  

اضطراب ها يــك فرمول خيلی راحت هم دارد و 
آن هم فرمول »َدم، نگه، بازَدم« است.  برای اين كار بايد 

چند نفس عميق پشت سر هم بكشيم. اين مدل نفس كشيدن 
با بقيه نفس كشيدن ها فرق دارد. 

اول بايد سه ثانيه نفس بكشيم و فكر كنيم كه همراه با اكسيژن، 
آرامش را هم وارد بدن مان می كنيم. بعد ســه ثانيه آن را در 
ريه نگه داريم و ســه ثانيه بعدی كه بازَدم است، آن را از 

دهان خارج كنيم. در سه ثانيه سوم، بايد تصور كنيد، 
همة فكرهای بد و نگرانی هايتان را از بدن تان 

بيرون می كنيد. 
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رويدادی که از يونان شروع شد...
تا چند ماه ديگر، مهم ترين رقابت های ورزشی جهان به میزبانی توکیو، پايتخت ژاپن، برگزار 

می شود، اما به نظر شما، مهم ترين مسابقه ورزشی کدام است؟ فوتبال؟ کشتی؟ شنا يا...؟
پاسخ شما هم درست است و هم نادرست. درست است، چون در توکیو تمام اين مسابقات 

برگزار می شود و نادرست است، چون اين رقابت ها فقط اختصاص به يک رشتة خاص ندارد، 
بلکه بیش از سیصد مسابقة ورزشی در رشته های گوناگون 

برگزار خواهد شد. بله! تا چند ماه ديگر »بازی های 
المپیک« آغاز می شود. راستی از اين بازی ها چه 

بازی های المپیک می دانید؟
چه زمانی برگزار می شود؟

در زمان هاي قديم المپيك در زمان مشخصی از سال 
برگزار می شد. در ابتدای تابستان و زمانی كه قرص ماه در 

آسمان كامل می شد، همه می دانستند كه مسابقات از فردای آن 
شب برگزار می شود. 

از 10 ماه قبل، فرستادگان مخصوص به شهرهای مختلف 
يونان می رفتند و از همه شهرها می خواستند كه بهترين 
ورزشكاران خود را برای حضور در بازی ها به دشت 

اُلمپ بفرستند. به اين ترتيب پهلوانان از نقاط مختلف 
گرد هم می آمدند و آماده برگزاری مسابقه 

می شدند.

بازی های المپیک 
کجا برگزار می شود؟

در حال حاضر، هر دوره المپيك در كشوری 
تمام  دور،  بسيار  زمان های  در  اما  می شود،  برگزار 

مسابقات المپيك در كشور يونان برگزار می شد. يونانيان 
معتقد بودند كه خداوند به هركس بيشتر توجه داشته باشد، 
جسمی قوی تر به او می دهد. به همين خاطر احترام فراوانی 
برای پهلوانان و قهرمانان قائل بودند. اولين دورۀ المپيك 
باستان را هم در كنار دشت اُلمپ برگزار كردند، كه از 

ديدگاه آن ها جايگاه مقدسی به شمار می آمد. از آن 
به بعد هم، هر چهار سال يك بار، اين رقابت ها 

را برگزار كردند.

قدمت بازی های
 المپیک چقدر است؟

برخالف بسياری از مسابقات ورزشی كه 
سابقة آن ها شايد به صد سال هم نرسد، عمر 

بازی های المپيك به دوران باستان برمی گردد. در 
حال حاضر در سال 2019 ميالدی هستيم. اين در 
حالی است كه اولين المپيك دوران باستان در 

سال 776 قبل از ميالد برگزار شد. خودتان 
حساب كنيد كه اولين المپيك باستانی 

چند سال قبل برگزار شد؟

المپيك را بشناسيم
مهدیزارعی
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جايزه ها
ورزشكاران امروزی، برای مسابقات 

خود، در سراسر دنيا عالوه بر جام و مدال، مقدار 
زيادی حقوق و پاداش می گيرند، اما در گذشته  شرايط 

فرق داشت و به قهرمانان المپيك فقط يك شاخه زيتون داده 
می شد. بله! فقط يك شاخه زيتون كه به شكل تاج درست شده 

بود، روی سرشان می گذاشتند. 
اين جايزه آن قدر ارزش داشت كه همه برای رسيدن به آن 
تالش كنند. درست مثل مدال های طالی امروزی كه جنس 
هيچ كدام آن ها طال نيست، اما همه برای رسيدن به آن تالش 

می كنند، زيرا می دانند كه افتخار پيروزی در 
يك مسابقه ورزشی را با هيچ چيزی 

نمی توان عوض كرد. آداب ورسوم
مشعل  بازی ها  آغاز  روز  در 

شبيه  وسيله ای  با  مسابقات  مخصوص 
ذره بين روشن می شد. اين مشعل در طول بازی ها 

روشن می ماند. ازآنجايی كه يونانيان ورزش را كاری 
ناظر  مقدس و خداوند را بر حركات ورزشكاران 
ورزشكاران  از همه  می دانستند، الزم می ديدند 

اگر  كنند.  ياد  جوانمردی  سوگند  بخواهند، 
ورزشكاری قوانين را رعايت نمی كرد، 

به شدت مجازات می شد.

ورزش و سالمت

و  فست فودها 
اثرات آن ها بر بدن
همه ما بارها و بارها فست فود خورده ايم 
و كمتر كسی در بين ما پيدا می شود كه 
فست فود دوست نداشته باشد. اما بهتر 
است چند نكته مهم درباره مصرف اين 
نوع غذاها با هم بخوانيم تا هرگز در 
خوردن آن ها زياده روی نكنيم.
حتماً بارها و بارها شنيده ايد كه مصرف 
بيش ازحد فست فود سبب چاقی 
می شود. اين مسئله كامالً درست است. 
همچنين فست فودها قند خون را باال 
می برند و اين امر حتی روی پوست 
نيز اثر گذاشته و موجب بيماری های 
پوستی می شود. 
 اما شايد اين را ندانيد كه فست فودها- 
و ساير غذاهای چرب و پركالری- حتی 
روی مغز هم اثر می گذارند. مغز انسان 
بخشی دارد به نام»هيپو كامپ«. وظيفه 
اين بخش مغز، يادگيری است و آنچه 
ما ياد می گيريم، در اثر فعاليت اين 
قسمت مغز است، اما اگر فست فود 
زياد مصرف كنيم، هيپو كامپ مغِز 
ما كوچك می شود. كوچك شدن اين 
قسمت مغز، روی قدرت حافظه و 
سالمت روانی ما اثر می گذارد و قدرت 
حافظه و يادگيری ما را كم می كند.

يک انسان عجیب
خيلی وقت ها، انسان ها با توانايی های 
خود آشنا نيستند و تنها در شرايط سخت 
و با تمرين های دشوار متوجه می شوند 
كه چه ميزان استعداد دارند. »ميلو« هم 
پسری بود كه بدون اينكه خودش متوجه 
با تمرين های سخت، توانش رو زبه روز  شود، 
باالتر رفت. وقتی ميلو كودک بود،پدرش برای او 
يك بره هديه گرفت و ميلو در بازی با اين گوسفند كوچك، 
او را از زمين بلند می كرد. به مرور كودک و بره بزرگ تر شدند و ميلو بدون آن كه متوجه 
سنگين شدن گوسفند باشد، باز هم اين حيوان را باالی سر می برد. همين تمرين، پسر را قوی 
و قوی تر كرد. سرانجام او جوانی نيرومند شد كه به آسانی می توانست يك گاو غول پيكر را با 
دو دست خود بلند كرده و باالی سر ببرد. ميلو بعدها در هفت دوره المپيك باستان قهرمان 

كشتی شد و بيشتر از بيست سال هيچ كس نتوانست او را شكست دهد.
در شماره های آينده از آداب ورسوم المپيك و قهرمانان بزرگ آن، بيشتر صحبت خواهيم كرد.
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کوچة  صمصام    اهالـــي 
برتِر بهترين كتابِ هشتمين جشنواره دفاِع مقدس را به دست آورد.تعريف می كند. شايد همة اين ويژگی ها باعث شده كه رمانِ »كوچه صمصام« رتبة كه اين علی اكبرخان قصة خودش و رفيق اش و كوچة صمصام و آدم هايش را شيرين لحظه ها را ببينيد، اما در همين لحظه ها هم گاهی لبخند روی لب تان می نشيند، آنقدر و به پناهگاه رفتن و... در اين كتاب می توانيد با علی اكبرخانِ نوجوان همراه شويد و آن حتما از پدر و مادر يا كسی درباره  اش شنيده ايد؛ دربارۀ وضعيت قرمز و سفيد شدن به آن سال ها، سال های جنگ و موشك باران و بمبارانِ شهرها را می گويم، ولی خب كمی هم از زمان و فضای اين كتاب برايتان بگويم؛ سِن شما كه قد نمی دهد يكی مجبور  شود برود منت كشیِ آن يكی و آن يكی قند توی دلش آب شود. فقط با نگاه حرفِ هم را بفهمند، گاهی هم مثلِ همة رفيق ها با هم قهر كنند و گاهی دوتا آدم جوری با هم صميمی و رفيق می شوند كه می توانند بی كالم و علی اكبر چشم تو چشِم حبيب)بهترين دوستِ علی اكبر( شويد و ببينيد چطور خانة شازده شويد و تمام! كلی قصه دارد كه خودتان می خوانيد. شما می توانيد همراه خانة شازده ای شويد كه نسل اش می رسد به فتحعلی شاه. حاال نه اينكه فقط وارد را وارد كوچة صمصام و با اهالی آن آشنا می كند. مثاًل می توانيد با علی اكبرخان وارد راوی اين داستان يا همان علی اكبرخانِ نوجوان با لحن شيرين و طنزگونة خودش ما نوشتة »حميدرضا نجفی« انتشارات »كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان« بخوانيد. عوض می شود اما چگونه عوض شدنش را خودتان در كتاِب جذاِب »كوچه صمصام« كرده، اما اين علی اكبرخان دلش می خواهد اسم كوچه شان عوض شود، باالخره هم خم نمی شود. اين را علی اكبرخان می گويد؛ خودش گشته و معنِی اسِم كوچه شان را پيدا   فكر می كنيد »صمصام« يعنی چی؟ صمصام يعنی تيِغ تيز و شمشيری كه هرگز 

تصویرگر:سامسلماسيندارسولی
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  حمیدرضا نجفی: »من آثار مرادی كرمانی را به 
دليل سادگي و صداقت در مضمون و درونماية داستانش كه ملموس 

و باورپذير هستند دوست دارم. داستان نويسي براي نوجوانان دشوار است چرا 

كه در اين نوع ادبيات گاهي نويسنده با پراكنده گويي يا با غلتيدن در عبارات 

شعاري و مستقيم گويي نه تنها از جذابيت اثري كه خلق مي كند مي كاهد، بلكه 

مخاطب هم در نهايت از اثري كه مي خواند لذت نمي برد. آنچه كه در مجموع 

يك اثر را مخاطب پسند و جذاب مي سازد، شناخت نويسنده از مخاطبين و 

تأثيرگذاري اثري است كه خلق مي كند. مقصود من از شناخت نويسنده 

از مخاطب، توانمندي و مهارت نويسنده از فضاي فكري و نوع عاليق 

و ذائقة مخاطب است كه در نهايت نويسنده با لحاظ كردن اين 
جذاب  خلق مي كند.« نكات و ضمن رعايت اصول و فنون داستان نويسي اثري 

روی زبانِ اين كتاب خوب كار كرده اما موجبِ سخت خوانی آن نشده است.«شعاری و سطحی خارج می كند. همچنين اين كتاب رمانِ سخت  خوانی نيست؛ با اينكه نويسنده فضا و شخصيت های رمان ساخته می شود، مخاطب را به عمِق كوچه می برد و رمان را از حالت اصلی دو شخصيت نوجوانِ اين رمان است كه در طولِ رمان، راوی با پرش های ذهنی، كه به وسيلة آن ديگر گونه از جنگ را به مخاطب ارائه می كند. تغيير ناِم كوچة صمصام به ناِم يك شهيد محلی، دغدغة به مخاطبِ نوجوان نيست، بلكه روايت داستان به گونه ای است كه مخاطب را با خود همراه می كند و روايتی   زری نعیمی)نويسنده، منتقد، پژوهشگر(: »حميدرضا نجفی در رمانِ كوچه صمصام درصدد درس دادن 
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                                                          جواب 2: گزينة )د(

                                                                        به عددها در هر چهار گوشة مربع ها دوتا اضافه شده، 

                                                                   درحالی كه از عددها در سايرخانه ها چهارتا كاسته شده است.

                                               جواب3: گزينة )ج(
                                                           حاصل جمع عددهای هر چهار گوی هم رنگ در همة شان غير از 

                                                      گزينة )ج(، عدد زوج است.
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                                 جواب 5:   
                             

                   جواب6 1( عدد هر كدام از شكل های معادل حاصل جمع سه عدد شكل قبلی است.  
                         مثال: 38+21+12= 71

                       21+38+71= 130 بنابراين عدد بعدی 130 خواهد بود.

                    2( عدد داخل هر شكل مجموع تعداد اضالع تشكيل دهندۀ آن است. بنابراين   در مورد 
              شكل  ستاره عدد 10 خواهد بود.

           جواب7: 
         1( گزينة )ج(  2( گزينة )د( در هردو مورد از شكل ها، شكل ناهمخوان، از چهار شكل يكسان تشكيل نشده است.

ادبيات نوجوان خوانده اند: مثل معرفي شدن كتاب در جشنوارۀ چندين جايزه شده و منتقدان آن را جزء كتاب های تأثيرگذار در حوزۀ بيافريند. يعنی اولين رمانش كه در سالِ 1383منتشر شده و موفق به دريافت  حميدرضا نجفی موفق شده كه آثار تأثيرگذاری، مثلِ كوچة صمصام  
انتخاب كتاب سال شهيد حبيب غني پور يا كتاب »باغ های 

شنی« نجفی كه مورد توجه كارشناسان ادبی قرار گرفت و 
نامزد دريافت جايزه شد. نجفی به جزء نويسندگی كار 

ترجمه هم انجام می دهد. سن و سالِ اين نويسنده 
و مترجم را هم بدانيد بد نيست؛ 1343 به دنيا 

آمده، در تهران. 
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شايد ساخت ساختمان های بلندمرتبه اتفاق جديدی به نظر برسد، اما با نگاهی به تاريخ 
معماری ايران خواهیم ديد، اين نظر درست نیست. ما ايرانی ها همیشه در ساخت بناهای 
بلندمرتبه تبحر داشته و پیشرو بوده ايم. دلیل ساخت بناهای بلندمرتبه در ايران می تواند 
عالقة پادشاهان به نمايش توانمندی و قدرت شان بوده باشد. شايد هم دلیلش ديده شدن 
يک بنای بلند، مثل يک مناره، از فاصله دور و يا شايد عالقه به تماشای منظرۀ شهر از 
باالی يک ساختمان بلند باشد. علت هرچه باشد، ما در طول تاريخ سازنده بلندترين بناهای 
تاريخی جهان بوده ايم. گنبد سلطانیه در میان آسمان خراش های کهن سال ايرانی يکی 
از باشکوه ترين آن هاست. اين گنبد در زمان ساخت بلندترين بنای جهان بوده و دارای 

بزرگ ترين گنبد آجری دنیاست.

آسمان خراش های تاريخی ايرانی

متنوعکس:محمدمهدیبهمنی
گنبد  سلطانيه

ارتفاع گنبد سلطانیه چقدر است؟
ارتفاع گنبد سلطانيه چهل وهشت ونيم متر يعنی به اندازه يك برج بيست وسه 
طبقه است. قطر دهانة گنبد آن بيست وپنج ونيم متر است كه براساس محاسبة 
معماران اين بزرگ ترين اندازۀ قطر دهانه برای يك گنبد آجری است و هر گنبد 
آجری با دهانه ای بيش از اين فرو خواهد ريخت. پس گنبد سلطانيه با توجه به 

شيوۀساخت اش، بزرگ ترين گنبد آجری جهان است. 

مسائل فنی و غیرفنی
جالب است بدانيد پِی چنين ساختمان بلند بااليی فقط 70 تا 100 سانتی متر است. 
به جز تمام مسائل فنی كه برای استحكام گنبد رعايت شده، شكل هشت وجهی آن يكی 
از داليل مهم ايستايی و سرپا ماندنش است. همچنين از تربت امام علی )ع( و امام 
حسين)ع( در ساخت گنبد استفاده شده است. به همين خاطر، شاهان و مهاجمان برای 

آن حرمت قائل بوده اند و به خراب كردن آن فكر هم نمی كردند.

چه کسی گنبد سلطانیه را ساخت؟
سلطان محمد خدابنده تا زمانی كه برادرش غازان خان، از سالطين عصر 
ايلخانان مغول، در تبريز بر تخت حكمرانی ايران نشسته بود، حاكم يكی از شهرهای 

مهم آن دوران يعنی مرو بود. 
همين كه برادرش درگذشت و تاج وتخت پادشاهی به او رسيد، پروژۀ ساخت 
شهر حكومتی سلطانيه را كه سال ها در سرش پرورانده بود، آغاز كرد. در اين 
ميان گنبد سلطانيه بلندپروازانه ترين بخش ساخت وسازها بود. رؤياهای سلطان 
برای ساخت پايتخت جديد زير نظر دو  وزير كاردان اش، يعنی خواجه رشيدالدين 

فضل اهلل و تاج الدين عليشاه، به واقعيت تبديل شد. 

ـــا
ن م
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ا 
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ارجون هاسنر، دانش آموز   
دبیرستانی بود، که با استفاده از وسیله ای 
شبیه قیف و صدها قطعه سنگ مرمر 
که آن ها را آغشته به رنگ کرده بود، 
تصویری از جاذبه را ترسیم کرد. گرانش 
فضای  که  می شود  ایجاد  ِجرمی  به وسیلۀ 

اطرافش را دچار انحنا می کند. 
آلبرت اینشتین این پدیده را در نظریه مشهور 
»نسبیت عام« خود توصیف کرده است. مدل هایی که به 
آن ها »چاه گرانشی« می گوییم، براي شبیه سازي این انحنا ساخته 
مي شوند. اگر سکه ای را در قیفی بیندازید، قبل از فروافتادن به 

مرکز، دور قیف می چرخد و می چرخد.
جلوتر  قدم  یک  و  گرفت  را  ایده  این  هاسنر 
گذاشت. وسایلی که استفاده کرد عبارت بودند 
از: قطعه های مرمِر آغشته به رنگ، پارچه اي 
کشي که آن را از چهار طرف حسابي 
کشیده و وزنه هایی که در میان آن قرار 
داده بود. هرتکه مرمر با چرخش روی 
این قیف پارچه اي، نقشی مخصوص 
نقش ها  این  می گذاشت.  به جا 
هم  به  وزنه ها(  مرکز)نزدیک  در 
فشرده تر می شدند. ارجون، آن را 

»طرح گرانش« نامید.
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گرانـش
زهراابراهيمپور

ماواِت بَِغیِْر َعَمٍد تََرْونَها« »َخلََق السَّ

آسمان ها را بدون ستونی که آن را ببینید، آفريد.
قرآن کريمـ  سوره لقمانـ  آية 10

دلیل ساخت بنای گنبد سلطانیه چه بود؟
خواجه رشیدین الدین فضل اهلل در کتاب جامع التواریخ، گنبد سلطانیه 
را آرامگاه باني و سازنده آن سلطان محمد خدابنده دانسته است. سلطان 
محمد هشتمین سلطان حکومت ایلخانان مغول بود.  در این میان برخي 
معتقدند که گنبد سلطانیه از ابتدا قرار نبود آرامگاه سلطان باشد و او خواب 

و خیال هاي دیگري براي آن داشت.

ساخت گنبد چند سال طول کشید؟
کلنگ ساخت گنبد سال 704 هجری قمری به زمین خورد، البته این 
زمین، زمین سختی است و به خاطر همین  گنبد تابه حال از آسیب های 

زلزله جان سالم به در برده است. 
ساخت گنبد 9 سال بعد، یعنی سال 713 هجری قمری، تمام شد و 
سازندگان بنا حاصل کارشان را دیدند. در این پروژه ابتدا سرداب که اتاقی 
زیرزمینی و محل دفن سلطان محمد خدابنده است، ساخته شد. سپس 
ساختمان گنبد به پایان رسید و پس از ساخت گنبد، بخش تربت خانه که 
یک مکعب مستطیل آجری بزرگ است و در آن نماز برپا می شده، به 

ضلع جنوبی ساختمان اضافه شد.

 رنگ و لعاب ایلخانی
از  زیادی  حجم  با  گنبد  بنای  به  ورود  هنگام  بازدیدکنندگان 
داربست های فلزی روبه رو می شوند که برای انجام عملیات مرمت بسته 
شده است. از بین این داربست ها می توان هنرمندانه ترین تزئینات عصر 

ایلخانی مانند گچ بری، کاشی کاری و نقاشی را دید.  مدیر مسئول: دکترمسعود فیاضي 
 سردبیر: علی اصغرجعفريان

 مدیر داخلي: زهره کريمی
 ویراستار: فاطمه ذاکري

 طراح گرافیک: میترا چرخیان

وزارت آموزش وپرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفتر انتشارات  و فناوري آموزشي
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وزارت آموزش وپرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي
دفتر انتشارات  و فناوري آموزشي

المپيک را بشناسيم
انفجارآخر

ماهنامة آموزشی،تحلیلی و اطالع رسانی  براي دانش آموزان دورۀ اول متوسطه
 دورۀ سی و هشتم   مهر 1398  شمارۀ پي درپي 298  48صفـحه      23000  ريال

درخت زندگی خود را بکشیم
يادكرباليادكربال

 آفتاب  پر انرژی

1ـ سلول نوری: سلول های نورِی ساخته َشده از 
سیلیکون، کاربردهای بسیاری دارند. سلول های 

تکی، به منظور فراهم کردن توان الزم برای 
دستگاه های کوچک تر، مانند ماشین حساب به کار 
می روند و آرایه های بزرگ تِر آن، در نبود شبکه 
انتقال برق )مثاًل در نقاط دوردست( برای تولید 

الکتریسیته استفاده می شود.

2ـ صفحه های خورشیدی: 
آرایه ای از سلول های نوری است. 
انرژی خورشید را مهار و آن را به 

برق تبدیل می کند.
3ـ آبگرمکن خورشیدی: دستگاهی که 
با جذب انرژی خورشیدی آب را گرم می کند. 

استفاده از انرژی خورشیدی برای گرم کردن آب 
به دلیل رایگان بودن این منبع عظیم انرژی، از نظر 

اقتصادی بسیار مقرون به صرفه است.

4ـ دوربین های ديجیتال: میزان بارهای 
الکتریکی روی صفحات حساس به نوِر 

دوربین، با بازشدن شاتر تغییر می کند و همین 
تغییرات موجب ثبت تصویر می شوند.

5ـ دربازکن های خودکار: با 
برخورد باریکه نور به سلول نوری، 

جریان الکتریکی تولید می شود و 
به درهای پارکینگ برای باز و 

بسته شدن عالمت می دهد.

6ـ ماشین حساب:
 از سلول های نوری برای 
تولید الکتریسیته در آن ها 

استفاده می شود.

7ـ لوله تکثیرکننده نور 
 :)PMT یا Photo Multiplier Tube(

PMTها از خانواده المپ های خأل هستند 
و کار آن ها آشکارسازی سیگنال های نوری 
ضعیف  است. این آشکارسازها می توانند نور 
تابشی )مرئی، فرابنفش، نزدیک فروسرخ( 

را تا صدمیلیون برابر تقویت کنند.
این وسیله به دلیل بازده زیاد و نویز کم، 

کاربردهای فراوانی دارد مانند:

7ـ1ـ تصویربرداری پزشکی: در دستگاه های 
 ،PET یا SCAN تصویربرداری پزشکی مثل

آرایه ای از PMT همراه با نوع دیگری از 
آشکارساز، از اعضای بدن عکس می گیرند.

7ـ2ـ تصویربرداری نجومی: اندازه گیری 
روشنایی ستارگان به کمک PMTها با 

دقت، اما ساده و ارزان است. ضمن اینکه 
طول موج های کوتاه )فرابنفش( و بلند )نزدیک 

فروسرخ( را می تواند آشکارسازی کند.

ـ دوربین های دید در شب:  ـ3 7
 PMT در این وسایل نیز از

و ترکیب با صفحه ای فسفری 
استفاده می شود. به کمک آن، دیدن 
محیط تاریک ممکن می َشود. طول موج های نزدیک 
فروسرخ نیز با کمک این دوربین ها آشکار می شوند.

7ـ4ـ دستگاه های آنالیز خون: در این 
دستگاه ها، PMT، المپ رشته ای و فیلترهای 

نوری در کنار هم، غلظت نسبی ترکیبات 
گوناگون را در خون مشخص می کنند.

7ـ5ـ فیزیک انرژی باال: در مطالعۀ برخوردهای 
ذرات بنیادی، از PMT استفاده می کنند تا 

بتوانند تابش ذرات را تقویت کنند و به این ترتیب 
خصوصیات ذرات و مسیر حرکت آن ها را دریابند.

»اثر فوتوالکتريک« 
پديده ای نام آشنا در فیزيک است 

که اينشتین آن را فرمول بندی کرد. وقتی 
نور به سطح فلزات می تابد، الکترون های 

سطح فلز را کنده و باعث ايجاد يک جريان 
الکتريکی می شود. از اين جريان الکتريکی، 
به شکل های مختلف در فناوری و زندگی 

روزمره استفاده می شود.


