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حماسه معراجيان
در 31 شهريور 1359، نزديك به ساعت دو بعدازظهر، يك باره چند هواپيما به فرودگاه مهرآباد تهران و فرودگاه هاي شهرهاي 
اهواز، همدان، بوشــهر، آبادان و ... حمله كردند. اين حمالت آغاز رســمي جنگ تحميلي عراق عليه ايران بود. اما جالب اســت  
بدانيد كه تا پيش از رسمي شدن جنگ تحميلي، عراق حدود 600 حمله به مناطق مرزي ايران انجام داده بود. در ادامه ببينيد در 

هفتة اول جنگ در سال 1359، كه در ايران آن را به نام »هفتة دفاع مقدس« مي شناسيم، چه اتفاقي افتاده است:

مهر

اشغال سرپل ذهاب 
)از شهرهاي استان 
كرمانشاه( به دست 

عراقي  ها،  كه به ويراني 
نسبي شهر انجاميد.

مهر

اشغال شهرهاي مرزي 
مهران )در ايالم(، 

سومار و نفت شهر )در 
كرمانشاه(، و همين طور 
حمله هوايي به جزيره 

خارك.

مهر

اولين قطعنامه شوراي امنيت 

سازمان ملل متحد در دوران 

جنگ تحميلي )قطعنامه 479( 

صادر شد. در اين قطعنامه 

از دو كشور دعوت شده بود 

تا مسائلشان را از راه هاي 
مسالمت آميز حل كنند.

مهر

اعالم حمايت عربستان و كويت 

از عراق در حمله به ايران 

و همين طور آغاز محاصره 

خرمشهر توسط عراقي ها كه 

بعداً به اشغال شهر انجاميد. 

حدود دو سال طول كشيد تا 
خرمشهر آزاد شود.

2  روز 8 8 8
7  روز 5
5  نفر 0 0 0 0 0 0

1  نفر 9 0 0 0 0

در روزهاي ابتدايي، عراق براي تصرف خوزستان، از محورهاي شلمچه، طالئيه، تنگه چذابه و دزفول وارد خاك ايران شد. 
بعد از اينكه شهرهاي سوسنگرد و خرمشهر اشغال شدند، عراقي ها به سرعت براي نام اين شهرها و تعدادي شهر ديگر كه 
مي خواستند تصرف كنند، نام هاي عربي انتخاب كردند. آبادان به عبادان، سوسنگرد به خفاجيه، خرمشهر به محمره، اهواز 
به االحواز و خوزستان به عربستان؛ يعني اين شهرها ديگر جزئي از خاك عراق هستند كه كشوري عربي است. گرچه زمان 

ثابت كرد كه اين اقدام فقط رويابافي بوده است.

اعداد و ارقامي از دفاع مقدس
تعداد روزهاي دفاع مقدس.

طوالني ترين عمليات دفاع مقدس )والفجر8(.
تعداد ايرانياني كه به طور مستقيم در دفاع مقدس شركت داشتند.

تعــداد شــهداي دفــاع مقــدس. از ايــن تعداد، 16 هــزار نفر در اثر بمباران شــهرها و 
مناطق مسكوني به شهادت رسيدند و بقيه در جبهه هاي دفاع مقدس.

مهر

مناطق مسكوني 
شهر اهواز مورد 

حملة هوايي 
عراقي ها قرار 

گرفتند.
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مهر روز 29 صفر ســال 203 قمری، امام هشــتم 

شــیعیان بــه دســت مأمــون ملعــون در اثــر 
مســمومیت بــه شــهادت رســيدند. در زمــان 
شهادت امام رضا )ع(، مأمون، خلیفٔه عباسی 
بــود و پــس از شــهادت، امــام در »ســناباد« 
و محلــی بــه نــام »بقعــٔه هارونی« بــه خاک 

سپرده شدند. 

شهادت امام رضا )ع(

روز 28 صفــر، روز رحلت پیامبر اکرم)ص( و 
شــهادت نوهٔ ایشــان، امام حسن مجتبی)ع( 
اســت. پیامبــر)ص( دربــارهٔ امــام حســن)ع( 
فرمــوده بــود:» اگــر عقل خــود را بــه صورت 
مردی نشــان دهد، آن مرد حســن)ع( است 
... حسن حاکمی است که خداوند توسط او، 
روزی دو گــروه مخالــف مســلمان را در کنــار 
هــم مــی آورد.« روزی کــه امام حســن)ع( با 
معاویه صلح کرد، درستی این حدیث پیامبر 

اکرم)ص( مشخص شد. 
- تشیع در مسیر تاریخ، حسین جعفری، دفتر نشر فرهنگ اسالمي، 1373، 641

رحلت پیامبر)ص( و شهادت امام حسن )ع(

تا یک قرن قبل، هیچ وسیله ای برای متمایز 
کــردن نابینایــان از افراد بینا وجود نداشــت. 
تا اینکه در ســال 1921، عکاسی به نام ِجیمز 
بیگز که اهل »بریستول« انگلیس بود، پس 
از آنکه  بینایی خود را از دست داد، از عصایی 
استفاده کرد تا از برخورد با دیگران جلوگیری 
کند و ســایرین نیز متوجه نابینایی او شــوند. 
ایــن ابتکار با اســتقبال روبه رو شــد و چندی 
بعد، قانون عصای سپید به تصویب رسيد و 
روز 15 اکتبــر بــه عنــوان روز جهانی نابینایان 

معرفی شد.

روز جهانی عصای سپید

هفتــم مهــر 1359 عراق به پاالیشــگاه نفت 
آبــادان حملــه کــرد. آتش نشــانان منطقــه و 
ســایر شــهرهای حوالــی بــه ســرعت خــود را 
به پاالیشــگاه رســاندند تا آتــش را خاموش 
کنند. هواپیماهای بعثی دوباره به منطقه 
حملــه کردنــد و بمبــاران پاالیشــگاه را از 
ســر گرفتنــد. ایــن حمله ها ســبب شــد که 
بســیاری از آتش نشــانان در حــال خامــوش 
کــردن آتــش به شــهادت برســند. هر ســال 
در این روز ازخودگذشــتگی ها و حماسه های 
آتش نشــانان  در سراســر کشور مورد تقدیر 
قرار می گیرد و آموزش همگانی برای جلوگیری 
از آتش ســوزی و حــوادث بیشــتر مورد توجه 

قرار می گیرد.

روز آتش نشانی و ایمنی

اربعین روزی بود که بازماندگان خانوادهٔ امام 
حسین)ع( پس از آنکه از کربال به شام برده 
شــدند، ســرانجام به كربــال بازگشــتند. پس 
از آن بــود کــه جابر ابــن عبدالله انصــاری، از 
صحابٔه پیامبر)ص(، بیســتم صفر وارد کربال 
شــد و مدفن امام و یارانــش را زیارت کرد تا 
برای اولین بار سنت زیارت مقبرهٔ امام سوم 
مرســوم شود. از آن پس، هر سال به شکوه 
این مراســم افزوده شــد و امروزه ميليون ها 
نفــر هر ســاله راهــی کربال می شــوند و حرم 

مطهر امام حسین)ع( را زیارت می کنند.

اربعین حسینی

هلن کلر، نویسندهٔ ناشنوا و نابینای آمریکایی، 
نوشــته اســت:» اگر این فرصت به مــن داده 
می شــد کــه یکی از دو حــس خــود را بازیابم، 

ترجیح می دادم نابینا بمانم، ولی بشنوم.«

روز جهانی ناشنوایان

تا قبل از گسترش فضای مجازی و دنیای اینترنت، پست نقش بسیار 
مهمــی در انتقال اخبــار و ارتباط مردم با یکدیگر ایفا می کرد. همین 
اهمیت نقش پســت بود که ســبب شــد در ســال 1874م و به دنبال 

معاهدهٔ برن، در سوئیس »اتحادیٔه جهانی پست« به وجود بیاید. 

روز جهانی پست

اللهـم صلى على محمـد و آل محمد   حسن ستوده نیا
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فکر می کنید اولین اختراع یا ابتکار انسان چه بوده است؟ آتش، 
چرخ، کوره یا ساختن ابزار سنگی؟ اگر مي خواهيد نكته هاي جالبي 

درباره لباس و جغرافياي آن بدانيد اين مطلب را بخوانيد!
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4
6
8
10
12
14
16
18
19
20
22
23
24
28
29
30
32
33
34
36
37
38
40
42
43
44
45
46
48

10

بزن روشن  شي!
 گاهی کارهای ساده ای 
وجود دارند که می توان 
انجام داد، اما برخی از 
کارها به متخصص نیاز 

دارند. آقاي داداشي 
در اين بخش شما را با 

مهارت هاي سادة كاربردي 
در منزل آشنا مي كند.
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14

اگر رومينا بودم...
داستان رومینا را همة ما 

شنیده ایم. ماجرایی تلخ که 
در آن دانش آموز نوجوانی 
به دست پدرش بی رحمانه 
کشته شد. در این قسمت 

به سواالتی که ممکن است 
در خصوص ماجرای رومینا 

برای شما پیش بیاید، 
پاسخ می دهیم.

18
نااميدي ممنوع

در اين بخش به بررسي 
شگفتي هاي دنياي 

ورزش و ايجاد انگيزه 
در ورزشكاران بعد از 

فاجعه هاي بزرگ طبيعي 
مثل سيل، زلزله و جنگ 

مي پردازيم.
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علم بهتر است يا مهارت؟
جناب آقاي دكتر ملكي، 
رئيس سازمان پژوهش 
و برنامه  ريزي آموزشي 
دانسته هاي خود را در 

مورد مهارت هاي زندگي در 
اختيار مخاطبان جوان ما 

قرار مي دهند.

16

راه هاى مهارِ تاپ تاِپ قلب
نااميدي ممنوع 
بزن روشن  شي!
قهرماِن دور از حاشيه
جنگ آفتاب
رگال ایرانی
علم بهتر است يا مهارت؟!
اگر رومینا بودم
مسیر تاریک الماس
قوانین وسواسی ها
به صحرا شدم، عشق باریده بود
ادیب جوان
عمليات پاكسازي
شلخته گویی ممنوع!
نم باران
آهنگ واژه ها
قلمستون
دانشمند جوان
خشم آب
آموزش با طعم كرونا
فناوری کرونایی
بر مدار مغز
سپيده دم مغناطيسی
مغزپیچ
لبخند جوان
زنده یاد
 الغری در سه سوت
روزنامه دیواری
گله نامه



به نام خدا
در زندگــي زرنگ تريــن ما هم موقعيت هايي بوده كه كار امروز را 

به فردا انداختيم و گفتيم از شــنبه. ولي تا حاال به اين فكر 
كرده ايــد كــه چرا آن شــنبه مخصوص كه قرار اســت ما به 

همه كارهايمان برسيم در هيچ كدام از تقويم ها نيست؟
شــايد چــون آن روز خــاص اصــالً وجــود نــدارد. آن شــنبه، 

همــان لحظه اي اســت كه شــما تصميــم به تغييــر مي گيريد و 
عمــل مي كنيــد. حتــي اگر هم دنبال يــك روز خاص براي شــروع 

مي گرديد، چه روزي بهتر از شروع فصل مدارس؟
پاييــز، بهــار تعليم وتربيــت اســت. محيط هــاي علمــي در ابتــداي 
پاييــز زندگــي دوبــاره پيــدا مي كننــد. امســال هــم كــه بــه دليــل 
شــرايط ويــژه كرونــا، ســالي بــود كــه بهــار آن، خــزان محيط هــاي 
علمــي بــود و حــاال بعــد از ايــن همــه تعطيلــي و دلتنگــي، مهــر، 

عيــد مدرســه رســيده اســت.
مــا و همــكاران مجلــه هم در ايــن مدت خودمــان را آماده كرديم 
و خواندني هاي جذاب تري را براي شــما تدارك ديده ايم. امســال 
حال و هواي مجله كمي هم تغيير كرده است. اميدوارم بپسنديد.
آقــاي محمدعلــي قرباني امســال با مجله خداحافظي كــرد و اين 
مســئوليت را به من ســپرد. تمام تالش خود را خواهم كرد تا در 

انجام  اين وظيفه موفق باشم.
يادتان باشد »رشد جوان« متعلق به شماست. براي همين آن را 
ببينيد و نظر دهيد. ساده ترين كار اين است كه براي ما يك پيامك 
بفرســتيد. بنويســيد كه كدام بخش هاي مجله را مي پســنديد و 
كدام بخش ها را نه. و اينكه دوست داريد در مورد چه موضوعاتي 
در مجله بنويسيم. تمام نظرات شما را مي خوانيم و تمام تالش 
ما بر اين اســت كه آن ها را در شــماره هاي بعدي منعكس كنيم. 
امسال قرار است در شبكه هاي اجتماعي هم فعال تر باشيم. پس 

در آنجا هم دنبالمان كنيد و ما را به دوستان خود معرفي كنيد.

دكتر زهرا باقري

یادداشت سردبیر

آيا مي دانيد شفق قطبي چيست؟ اصال اسم شفق قطبي را شنيده ايد؟ شفق قطبي 
يكي از پديده هاي بسيار زيباي طبيعي است كه خانم دكتر زهرا باقري در مطلب 

سپيده دم مغناطيسي شما را با آن آشنا مي كند. توصيه مي كنيم فيلم هاي اين 
صفحه را هم مشاهده كنيد.

ســپيده دم مغناطيســی

طراح جلد: مرتضي آذرخيل
عكاس: فرهاد سليماني

40

قوانين وسواسي ها
نرگس رفاهي، جوان 

خوش قريحه،در صفحه 
سينماي رشد به معرفي 

فيلم خود با عنوان »قوانين 
وسواسي ها« مي پردازد.

عمليات پاكسازي، زندگي 
دانشجويي به نام بابك در 

خوابگاه است. نويسنده در 
اين داستان، احكام ديني 
را در قالب قّصه، به شما 

آموزش مي دهد.

20
خشم آب

آقاي دانشي در خشم آب، 
شما را با عوامل مهم 
شكل گيري سيالب و 

سونامي و همچنين با 
سازه هايي كه از وقوع 

سيالب پيشگيري مي كنند، 
آشنا مي كند.

34
آهنگ واژه ها

شما شاید در متون 
آموزشی تان دربارة 

»واج آرایی« شنیده باشید. 
اگر مي خواهيد بدانيد 
چگونه از واج آرايي در 
سرودن شعر استفاده 

كنيد، خواندن اين مطلب 
را از دست ندهيد.

24
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چلچراغ

4

تاپ تاپَ قلبراه هاى مهاَر
سعید بی نیاز

ً با آن ها روبه رو شده ای. شاید وقتی امتحان داشتی یا می خواستی جلوی  برخي از تغییرهای زندگی استرس دارند. حتما

جمــع حــرف بزنــی اســترس می گرفتی. تو باید با موش اســترس مبارزه کنی. در این مطلب با هــم می خواهیم چند راه 

مبارزه با استرس را یاد بگیریم.

وقتــی می خواهیــم با دشــمن مبــارزه کنیــم، اول 
باید عملیات شناســایی انجام دهیم. برای مبارزه 
بــا اســترس هــم اول باید خوب آن را بشناســیم. 
اگر هر وقت به يك اتفاق بد فکر می کنی، قلبت 
تاپ تــاپ می زنــد، دســت هایت عــرق می کننــد و 
مــدام نگرانی کــه اتفاق های بدتری برایت بیفتد، 
یعنــی اســترس داری. اگــر اســترس را کــم نکنــی 
شــاید خــودش را به شــکل بیماری هــای گوارشــی 
مثل دل درد، اســهال، یبوســت و حتی زخم معده 
نشان دهد. بعضی وقت ها هم باعث بیماری های 
پوست و مو، مثل جوش های پوستی و ریزش مو 
می شود. وقتی بیش از حد استرس داریم، بیشتر 
مستعد بیماری های جسمی هستیم. یکی از این 
بیماری های شــایع ســرماخوردگی اســت. بین دو 
نفر که در معرض ویروس سرماخوردگی هستند، 
کســی که استرس بیشــتری دارد، بیشتر احتمال 

دارد که سرما بخورد.

1 استرس را بشناس

یکــی از راه هــای امتحان پــس داده در مقابلــه بــا اســترس، تن آرامــي 
)ریلکسیشن( است. اسمش کمی قلمبه سلمبه است، اما انجام دادنش 
راحت اســت. کافی اســت دراز بکشی، چشم هایت را ببندی و کارهای 

زیر را انجام دهی.
-انگشت های پایت را چند ثانیه سفت کن و بعد آن ها را شل کن؛

-ساق هاي پایت را چند ثانیه سفت کن و بعد آن ها را شل کن؛
-ران هایت را چند ثانیه سفت کن و بعد آن ها را شل کن؛

-شکمت را چند ثانیه سفت کن و بعد آن  را شل کن؛
-نفس عمیق بکش، چند ثانیه آن را نگه دار و بعد رها کن؛

-هر دو بازویت را چند ثانیه سفت کن و بعد آن ها را شل کن؛
-انگشتان دستت را چند ثانیه سفت کن و بعد آن ها را شل کن؛

-گردنت را به چهار طرف بچرخان و بعد آن  را شل کن؛
-عضله های صورتت را چند ثانیه سفت کن و بعد آن ها را شل کن.

می بینی چقدر آرام شــدی. هر وقت استرســت زیاد شــد از این راه ها 
استفاده کن.

بدنت را آرام کن 2

تصويرگر: سام سلماسي
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تــا وقتــی کــه فکــر کنــی روزگارت از ایــن هــم که هســت بدتر 
می شود، استرست ادامه دارد. به فکرهای منفی مثل »اگر از 
درسم جا بمانم چه می شود«، جواب های منطقی و روشن و 
واقع بینانه بده. می توانی درس های عقب مانده را جبران کنی. 

اگر هم جبران نشد دنياي تو به آخر نرسيده است.

فکرهایت را مدیریت کن! 4

ـبرای فکرهـای  بهتریـن جوالنـگاه  بیـکار،  ذهـن 
منفـی و اسـترس آور اسـت. بیـکار نمـان. نگـذار 
ذهنت بیکار بماند و به فکرهای منفی راه دهد. 
انجام دادن كارهاي شخصي حسن ديگري  هم 
دارد؛ اينكـه جلـوي اسـترس هاي بعـدي را هـم 
مي گـيرد. مثـالً خوانـدن درس هـا جلوي اسـترس 

عقـب افتـادن از درس هـا را مي گـيرد.

بیکار نمان 5

وقتــی کــه اتفــاق بــدی برایمــان می افتــد، به اشــتباه فکــر 
می کنیــم ایــن اتفــاق همیشــگی خواهــد بــود. امــا واقعــاً 
این طور نیست. کمی خیال بباف و ذهنت را جلوتر از زمان 
ببر. به یک سال بعد فکر کن که همه چیز به روال اولش 
برگشته است. به ده سال بعد فکر کن که بزرگ شده ای و 
از اين اتفاق بد فقط خاطره ای، البته تلخ، در ذهنت مانده 
است. شاید آن موقع خودت خانم یا آقای مسئولی شده 
باشــی و کارهایی انجام دهی که به نوجوان هاي هم ســن 

االن خودت كمك كند. 

سوار ماشین زمان شو 3

نماز آرامش

وقتــي مي دانيــم خدا هميشــه 
حواسش به ماســت، اصالً چرا 
بايــد نــاآرام شــويم. لحظه هاي 
زندگــي بــاال و پاييــن دارد، امــا 
حضــور خــدا مايــة آرامش قلب 
اســت. باالترين داروي اســترس 

همين است.
ياد خدا در ســخت ترين لحظات 
معجــزه مي كنــد. قبــول نداريد؟ 
هــر  اســت.  مجانــي  امتحانــش 
وقت احســاس كرديــد ناراحتي و 
اضطراب بر شما غلبه كرده است، 
وضو بگيريد و در يك جاي خلوت 
بــا حوصلــه نمــاز بخوانيــد. فرقي 
نمي كند چه نمازي.  اصالً اسمش 
را بگذاريــد نمــاز ارتبــاط بــا خــدا، 
قربه الي الله! در نمازتان فقط به 
خــدا فكر كنيد و معنــاي ذكرهايي 
كــه مي گوييــد. در قنــوت هــم بــا 
هــر زباني كــه دلتــان مي خواهد با 
خــدا حــرف بزنيــد و هرچــه دلتــان 

مي خواهد بگوييد.
أاََل بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوُب

بــا يــاد خــدا، قلب هــا آرامــش  بدانيــد 
مي يابد.)رعد، آية 28(

غياث الدين كاظمي



جوان پهلوان

در قــرآن كريــم، ســوره الّشــرح، آيــه 6 آمــده اســت: »ان مــع العســر یســرا«؛ یعنــی: » بــا هــر ســختی آســانی 

اســت«. خداونــد نمی گویــد کــه بعــد از پایــان هــر ســختی، دورۀ راحتــی فرامی رســد. بلکــه می فرمایــد همــراه 

بــا هــر ســختی، آســانی وجــود دارد. ایــن جملــه را شــاید انســان های بــی اراده و کســانی کــه بعــد از شکســت، 

ـران و پســران بــااراده آن را به خوبــی می فهمنــد و در  به ســرعت ناامیــد می شــوند، درک نکننــد. امــا دخـت

زندگــی خــود از آن اســتفاده می کننــد. بــرای ایــن انســان ها تفاوتــی نــدارد کــه ســیل بیایــد، زلزلــه شــود، یــا 

جنــگ نابــودی بــه بــار آورد. ایــن اتفاقــات، انگیــزۀ آن هــا را بــرای رســیدن بــه هــدف نــه تنهــا کــم نمی کنــد، 

بلکــه بیشــتر و بیشــتر می کنــد.

نااميدى     ممنـوع
معجزات       ورزشی

پس از فاجعــــه هاى بزرگ 
مجارستان، انتقام از حملۀ شوروي سابق در داخل آب

ســال 1956 ميالدي ســالی دردناک برای ملت مجارســتان بود. » ایمره ناگی« در مجارســتان 
انقــالب کــرده بــود تــا ایــن کشــور از ســلطۀ شــوروی، ابرقــدرت ســابق نجــات پیدا کنــد. اما نتیجۀ 

این انقالب، حملۀ تانک های شــوروي ســابق به بوداپســت پایتخت مجارســتان و ســرکوب مردم انقالبی بود. 
تنهــا چنــد هفتــه بعــد، مجارهــا بایــد راهــی شــهر ملبــورن در اســترالیا می شــدند تــا در بازی هــای المپیــک بــه میــدان 

برونــد. بــرای کشــوری کــه چهــار ســال قبــل از آن، شــانزده طــال در المپیــک کســب کــرده بــود، روحیــه ای باقی نمانــده بود. 
امــا بازیکنــان واترپلــوی مجارســتان خــود را نماینــدۀ انقــالب مجارســتان می دانســتند. وقتــی آن هــا در نیمه نهایــیِ المپیــک در 

برابر شــوروی ســابق قرار گرفتند، فرصتی مناســب پیدا کرده بودند تا انتقام كودتا را در اســتخر بگیرند! آنان مصمم تر از همیشــه 

وارد اســتخر شــدند و چهــار گل بــه حریــف زدنــد. مســابقۀ دو تیــم درگیری هــای زیــادی داشــت و حتــی اَبــروی »ارویــن ژادور« بازیکــن 

مجــار بــر اثــر مشــت یکــی از بازيكنــان شــوروي شــکافت؛ امــا بــرد مجارســتان، آن هــا را بــه فینــال و قهرمانــی المپیــک رســاند. پــس از 

شــرف مجــازات و اعــدام بودند.قهرمانــی، بازیکنــان در حالــی ســرود ملــی مجارســتان را می خواندنــد کــه خانواده هــای برخــی از آن هــا به دلیــل حضــور در انقــالب، در 

 عراق، درخشش در المپیک بعد از حملۀ آمریکا

ســال 1382 شمســی تــازه شــروع شــده بــود کــه خبــر رســید جــورج بــوش رئیس جمهــور 

ایــاالت متحــدۀ آمریــکا فرمــان حملــۀ ایــن کشــور بــه قصــد تســلط بــر نفــت عــراق را صــادر 

کــرده اســت. کمــی بعــد نیروهــای مختلفــی از کشــورهای گوناگون به عراق حمله کردنــد و در مدتی 

کوتــاه، دوران قــدرت صــدام در عــراق بــه پایــان رســید. در آن روزهــا عــراق صحنــۀ خون ریــزی و 

کشت وکشــتار بــود و روزی نبــود کــه خبــر کشته شــدن تعــداد زیــادی از مــردم بــه گــوش نرســد. 

تیــم فوتبــال زیــر 23 ســال عــراق در چنیــن وضعیتــی خــود را بــرای مســابقات مقدماتــی المپیک 

آمــاده کــرد و عجیــب بــود کــه در مســیر بازی هــای مقدماتــی، موفــق شــد به المپیــک 2004 آتن 

)یونان( صعود کند. چند ماه بعد و در تابســتان 1383، المپیک در حالی آغاز شــد که کســی 

انتظــاری از کشــور جنــگ زدۀ عــراق نداشــت؛ امــا جوانــان عراقــی، حــاال برای شــادی مــردم خود، 

انگیزه هــای دوچندانــی داشــتند. بردهــای پی درپــی آنــان در المپیــک، آن هــا را بــه محبوب ترین 

تیــم بازی هــا تبدیــل کــرد. زیــرا تمــام مــردم جهــان از دشــواری های آنــان آگاه بودنــد. ســرانجام 

عــراق بعــد از آرژانتیــن، پاراگوئــه و ایتالیــا عنــوان چهــارم المپیــک را از آن خود کــرد و مردم عراق 

بــا تــالش جوانــان خــود، مدتــی مشــکالت جنــگ را فرامــوش کردنــد.

مهدی زارعي

6



نااميدى     ممنـوع
معجزات       ورزشی

پس از فاجعــــه هاى بزرگ 

پرو، زلزله قبل از جام جهانی

وقتــی پــرو موفــق شــد بعــد از چهــل ســال بــه جــام جهانــی فوتبال صعود کند، کســی انتظــاری از این تیم تــازه وارد 

در مســابقات نداشــت. امــا در همــان روز نخســت مســابقات جــام جهانــی 1970، تماشــاگران متوجــه شــدند کــه 

پرویی هــا بــا بازوبندهــای مشــکی وارد زمیــن مســابقه شــده اند. زلزلــۀ مرگ بــاری در کشــور پــرو اتفــاق افتــاده بــود و هــزاران 

نفــر را از بیــن بــرده بــود. حــاال بازیکنــان پــرو، نماینــدۀ مــردم فقیــری بودنــد کــه زلزلــه بــه آنــان رحــم نکــرده بــود. ایــن بازیکنان با 

بازی هــای درخشــان خــود، پــرو را بــه جمــع هشــت تیــم برتــر جهــان رســاندند و تنهــا در ایــن مرحلــه، مغلــوب برزیــل، قهرمــان 

مســابقات شــدند. پرویی هــا پــس از ایــن مســابقات، هرگــز نتوانســتند نتایــج خــود در آن رقابت هــا را تکــرار کننــد.

شیلی، اتحاد پس از ویرانی
مــردم شــیلی هیــچ گاه مثــل مســابقات فوتبــال 1962 بــا هــم متحــد نشــده بودنــد. قــرار 

بــود آن هــا میزبــان جــام جهانــی فوتبــال باشــند، امــا قبــل از مســابقات، هولناک تریــن 

زلزلــۀ تاریــخ ایــن کشــور اتفــاق افتــاد و هــزاران نفــر را قربانــی ـکـرد. خســارت های واردشــده 

آن چنــان زیــاد بــود کــه  برخــی کشــورها پیشــنهاد دادنــد میزبانــی بازی هــا از شــیلی گرفتــه شــود. 

امــا ایــن صحبت هــا، انگیــزۀ مــردم و بازیکنــان شــیلی را بــرای درخشــش در مســابقات بیشــتر 

کــرد. آنــان حتــی آمــاده بودنــد تــا انتقــام روزنامه نگار هــای ایتالیایــی را که می خواســتند میزبانی 

از شــیلی گرفته شــود، در زمین از بازیکنان ایتالیا بگیرند. تماشــاگران هم در طول نود دقیقه 

از تمــام ابزارهــا و ســالح های ممکــن بــرای تضعیــف ایتالیــا اســتفاده کردنــد. شــیلی ســرانجام 

دو_هیــچ ايتاليــا را شكســت داد و بــا درخشــش در ایــن جــام، عنــوان ســوم بازی هــا را از آن خــود 

جــدی محســوب شــود.کــرد. ایــن نتیجــه، نشــان داد کــه بالیــای طبیعــی نمی توانــد در برابــر اتحــاد مــردم شــیلی، مانعی 

آلمان، معجزۀ برن بعد از نابودی در جنگ جهانی دوم

آلمــان در جنــگ جهانــی دوم شکســت خــورده بــود و همه چیــز خــود را از دســت داده 

بــود. امــا مــردم ایــن کشــور از فــردای جنــگ، تــالش شــبانه روزی خــود را آغــاز کردنــد. 

مــرد و زن، روزانــه شــانزده ســاعت کار کردنــد و چنیــن شــد کــه ایــن کشــور تنهــا نــه ســال بعد از شکســت 

و نابــودی در جنــگ جهانــی، بــه بزرگ تریــن اقتصــاد اروپــا تبدیــل شــد. تيــم فوتبــال آلمــان در ایــن وضعیــت 

راهــی جــام جهانــی 1954 در ســوئیس شــد و وقتــی در روز دوم بازی هــا، ســه _هشــت بــه تیــم قدرتمنــد 

مجارســتان باخــت، همــه مطمئــن شــدند کــه آلمــان، یکــی از تیم هــای ضعیــف مســابقات اســت. امــا آلمان هــا 

روزبــه روز بهتــر شــدند و ســرانجام در فینــال، یــک بــار دیگــر بــا مجارهــای شکســت ناپذیر دیــدار کردنــد. تنهــا در هشــت 

دقیقــۀ نخســت، مجارســتان دو گل بــه آلمــان زده بــود، امــا بــرای مردمــی کــه ویرانه هــای جنــگ را از بیــن بــرده بودنــد، 

بازگشــت در فوتبــال عجیــب نبــود. آلمــان ســرانجام ســه_دو برنــده شــد و جــام جهانــی را بــه خانــه آورد. » معجــزۀ بــرن« 

در میــدان فوتبــال، نمــادی بــود از معجــزۀ اراده ســازندگي و اقتصــادی و معجــزۀ تــالش مردمــی کــه بــا بدترین شکســت ها 

نیــز ناامیــد نشــدند، چــه در جنــگ و چــه در میــدان فوتبــال. 
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بخشی از کار، تشخیص این موضوع است که: آیا می توان به سادگی مشکل را برطرف کرد یا باید آن را به یک 
متخصص سپرد؟ گاهی کارهای ساده ای وجود دارند که می توان انجام داد، اما برخی از کارها به متخصص 

نیاز دارند.  لزوماً قبل از انجام هر کاری باید با بزرگ ترها مشورت كرد.

عوض کردن و عیب یابی انواع المپ

شي
ادا

ا د
ض

در
مي

ح

ی
طای

ی ع
عل

ر: 
رگ

وی
ص

ت

المپ هــا انــواع متفاوت و متنوعی دارند، اما ما با چند 
نوع از آن ها بیشتر سروکار داریم: المپ های رشته ای، 
المپ های فِلُورِْسنْْت1 )مهتابی(، المپ های کم مصرف، 
المپ هــای ال.ای.دی2، المپ هــای اس.ام. دی3 )فوق 

کم مصرف(، و...
ایــن المپ هــا در شــکل های گوناگــون و در مکان هــای 
متفاوت به کار گرفته می شوند و طول عمر اسمی )متوسط( 
مختلــف دارنــد. البته بــا به کارگیری دســتورالعمل های 
درج شده در برگه و دفترچة راهنماي روی جعبة آن ها، 
می توان از این المپ ها استفادة بهتری كرد تا هم بازده 
نوری آن ها افزایش يابد، هم بر عمر آن ها افزوده شود 
و هم هزینه های خانوار از نظر مصرف انرژی برق تا 
اندازة زیادی کم شــود. دستورالعمل ها حاوی نکات 

ساده و ظریفی هستند؛ از جمله اینکه:
)المپ هـای  اول  نسـل  المپ هـای  به جـای 

رشـته ای( کـه بـازده کـم و گرمـای زیـاد، مصـرف 
دارنـد،  کوتـاه  عمـر  همچنیـن  و  زیـاد،  بـرق 
بهتـر اسـت از انـواع المپ هـای کم مصـرف، 
ال.ای. دی و... استفاده کنیم. البته باید توجه 
از المپ هـای کم مصـرف  کـه  باشـیم  داشـته  

نمی توانیـم در محیط هایی بـا رطوبت زیاد مثل 
حمام استفاده کنیم. چرا که المپ های کم مصرف 

و ال .ای.دی هـا سـازوکار و مـدار الکترونیکـی دارنـد کـه 
در برابـر رطوبـت بسـیار حسـاس   اسـت و عـالوه بـر 
خرابـی زودهنـگام، ممکـن اسـت باعـث ایجـاد اتصالـی 
در سیم کشی خانه و خدای ناکرده آتش سوزی شوند. 
در ایـن مـورد بهتـر اسـت از همـان المپ هـای قدیمی و 

رشـته ای اسـتفاده کنیـم.
 همچنین، المپ های کم مصرف به تهویة مناسب نیاز 
دارند. بنابراین برای چراغ های حباب دار که حبابشــان 
کامالً بســته اســت و هوا در آن ها جریان نمی یابد، از 

المپ های کم مصرف استفاده نکنید.
بعضی از انواع چراغ های مطالعه و نورتاب ها  )آباژور(

بــه »دیمِــر«4 )نوعــی کلیــد که نور المــپ را کــم و زیاد 
می کند( مجهز هستند. در این نوع چراغ ها هم نباید از 

المپ های کم مصرف استفاده کنیم.
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چند نکتة کلیدی تر 
یا فوت كو زه گری:

ـ اگر المپ کم مصرف شما هرچند 
لحظــــــــه یک بــــــــار برای خــــــــودش 
چشــمک می زنــد، راه حلــش پیش 

من است: اجی، مجی، الترجی! 
نه، شوخی کردم! بعضی از کلید های 
بـرق، یـک المپ کوچک )نئـون( دارند و 
بعضـی از انـواع المپ هـای کم مصرف با 
این کلیدها سـازگاری ندارند و ناسـازگاری 

خـود را بـا چشـمک زدن اعالم می کنند. 
برای رفع این مشـکل المپ را باز کنید و از 
آن در جایی استفاده کنید که کلیدش ساده 
اسـت و المـپ نئون نـدارد. مثل کلیدهای دو 

پُـل کـه المپ نئون ندارند.
ـ گاهــی ممکــن اســت المــپ ســالم باشــد، 
ولــی روشــن نشــود. در ایــن  صــورت المــپ را بــه 
ســرپیچ دیگــری ببندیــد و امتحــان کنیــد ببینیــد 
روشــن می شــود یــا نــه. )اصــالً شــاید بــرق رفتــه و 

حواســتان نیســت!( 
ـ المــپ مهتابــی )فلورســنت(، ایــن کبوتــر ســفید 
اســیر شــده در قفــس شیشــه ای بال بــال می زنــد، 
ولی روشن نمی شــود. سازوکار مهتابی ها پیچیده تر 
از المپ های معمولی اســت. ممکن اســت اشکال در 
اتصاالت، ســوختن ترانس)باالست(، سوختن استارتر 
و یــا ســوختن و نیم ســوز شــدن المــپ باشــد. در ایــن 
صــورت:  اگــر یــک طرف و یا هــر دو طرف المــپ مهتابی 
ســیاه شــده، نشانة آن اســت که مهتابی نیم سوز شده و 

باید عوض شود.
ـ اگر المپ ســالم اســت و سیاه نشده، ممکن است استارتر 
ـرای اینکه  متوجه شــوید اســتارتر  مهتابــی ســوخته باشــد. ـب
ســالم اســت یا نه، یک راه حل ساده وجود دارد: کلید مهتابی 
را در حالــت روشــن ـقـرار دهیــد. بعــد اســتارتر را در جای خود 
شــل و ســفت کنید؛ یعنی نیم دور شــل کنید و بالفاصله آن را 
ســفت کنید )مواظب باشــید دســتتان خیس یا مرطوب نباشد(. 
اگر مهتابی روشن شد، معلوم می شود که استارتر سوخته است 
و باید عوض شــود. )توجه داشــته باشــید که اســتارتر مهتابی های 
بــزرگ و کوچــک تفــاوت دارند؛ البته نه در اندازه که در میزان ولتاژ. 
بنابراین از اســتارتر مهتابی های کوچک نمی توانید برای مهتابی های 

بزرگ استفاده کنید.( 
اگر ایراد مهتابی یکي از این دو مورد باشد که خودتان یاد گرفته اید كه 
چه کار باید بکنید. در غیر این صورت از دست شما کاری ساخته نیست 

و باید از متخصص کمک بگیرید.

و اما چند نکتة کلیدی:
ـ هنــــگام بــــــاز و بســـــته کردن 
المپ هــا بــرای تمیــز کــردن و یــا 
عوض کردنشــان، جریــان بــرق را 
از فیوز )و یا کلیدهای مینیاتوری( 
قطــع کنیــد یــا دســت کم مطمئــن 
ـــرق در حــــــالت  شوید که کلیـــــــد بــــ
خامــوش قــرار دارد. )در صورتــی کــه 
تردیــد داریــد کــه کلیــد بــرق در حالــت 
خامــوش یــا روشــن اســت، حتمــاً بایــد 

فیــوز را قطــع کنیــد.(
ـ هیــچ  گاه بــا دســت خیــس و مرطــوب 
المپ ها را باز و بسته نکنید، چون امکان 

برق گرفتگی هست.
ـ هیچ گاه برای باز و بســته  کردن المپ های 
کم مصــرف و المپ هــای ال.ای.دی ، آن هــا را 
از قسمت حبابشان نگیرید چون ممکن است 
حباب جدا شود یا بشکند و به دستتان آسیب 
برساند؛ به ویژه که المپ های کم مصرف با گازها 
و مواد ســمی پرمی شوند که برای سالمتی بسیار 

زیان آورند. 
ـ المپ هــای ســوخته و خــراب را هرگــز نشــکنید و 
در ســطل  و کیســه زبالــه نریزید. آن هــا را به مراکز 

بازیافت پسماندها تحویل بدهید.
ـ المپ هــا را در ســرپیچ بیــش از اندازه ســفت نکنید، 
چون ممکن اســت باعث آســیب دیدن المپ و سرپیچ 
شــود. اگر المپ ســالم باشــد، به ســفت کردن بیش از 
اندازه نیاز ندارد. پس اگر المپ سالم است ولی روشن 
نمی شــود، ممکــن اســت سیم کشــی یــا ســرپیچ مشــکل 
داشته باشد. در این صورت مهندس بازی را کنار بگذارید و 
برای رفع اشکال از افراد متخصص و با تجربه کمک بگیرید.

ـ برای چلچراغ )لوســتر(ها و یا چراغ های ســقفی که با چند 
المپ روشــن می شــوند، بهتر اســت به تناســب از المپ های 
سفید و زرد )مهتابی و آفتابی( استفاده کنید. مثالً اگر چلچراغ 
شــما ده شــعله است، بهتر است به  صورت یکی  در میان المپ 
مهتابی و آفتابی ببندید یا چراغ های ســقفی اگر چهارشــعله اند، 
از دو المــپ آفتابــی و دو المــپ مهتابــی بــه صورت یکــی در میان  
استفاده کنید. در چراغ های سه شعله هم دو المپ مهتابی و یک 
المپ آفتابی )در وســط( ترکیب مناســبی اســت. به این ترتیب نور 

آرام بخشی خواهید داشت که برای چشمتان هم بهتر است. 
ـرای چــراغ مطالعه حتماً از المپ زرد )آفتابی( اســتفاده کنید، چون  ـ ـب
بازتاب نور سفید از کاغذ به چشمتان آسیب می زند و خستگی چشم 

را به همراه دارد.
ـ المپ های کم مصرف به مرور زمان نوردهی اولیه را از دست می دهند. 
بنابراین استفاده از آن ها توصیه نمی شود. ضمن اینکه به دلیل استفاده 
از مواد شــیمیایی در آن ها، ممکن اســت برای ســالمتی زیان بار باشند. به 
جــای آن هــا می توانیــد از المپ هــای ال.ای.دی اســتفاده کنید کــه هم عمر 

بیشتری دارند و هم سالم ترند.
پي نوشت ها:
1. Fluorescent
2. Light Emitting Diode (LED)
3. Surface Mount Device (SMD)
4. Dimmer



نــدارد، ولــی خــوب اســت کــه در کنــار ورزش تحصیــل کنید. 
بســیاری از بازیکنان ما هســتند که لیسانس، فوق لیسانس 

و حتی دکترا دارند. 

 ورزش چــه کیفیتــی بــه رونــد زندگــی شــخصی شــما 
بخشیده  است؟

قطعــاً اگــر بخواهیــد به ورزش حرفــه ای بپردازید، باید ســالم 
زندگــی کنیــد و این ســالم زندگی کردن بســیار روی من تأثیر 
گذاشــته اســت. مــن هميشــه ســاعت 10 شــب خوابيــده ام. 
بسیاری از هم دوره ای های من ورزش را کنار گذاشته اند. من 
االن 34 ســال ســن دارم، اما خدا را شــکر می کنم که آن قدر 
زندگــی مثبــت و ســالمی داشــته ام کــه ورزش را ادامــه دادم. 

ورزش به من کمک کرده است تا به این مرحله برسم. 

 آیندة ورزشی خود را چطور می بینید؟
به آنچه که در ورزش می خواستم، رسیدم. تنها چیزی که به 
آن نرسیدم، این است که با تیم ملی جزء سه تیم برتر جهان 
باشیم. آذرماه امسال قرار بود جام جهانی برگزار شود، اما به 
دليل كرونا به تعويق افتاده است. از اینکه در تیم ملی بازی 
می کنم، لذت می برم. ســعی و تالشــم را بیشتر می کنم تا به 

موفقیت بیشتری برسم. 

 به نظرتان چه تاثيري در موفقيت ديگران داشته ايد؟
اگر خودســتایی تلقی نشــود، باید بگویم، خيلي از نوجوانان 
و جوانان در شــبکه های اجتماعی که هســتند، به من پیغام 
می دهند و می گویند شما الگوی ورزشی ما هستید. من خیلی 
از شنیدن این حرف خوش حال می شوم. البته با این حرف ها 
مســئولیت من ســنگین تر می شود. ســعی می کنم در مسیر 
زندگی و ورزش، اخالق غیرورزشی و ناهنجاری از خودم نشان 

ندهم و همیشه مراقب رفتارم باشم. 

 یک الگو چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟
امروزه، همة ما عضو شبکه های اجتماعی هستیم و همه، ما 
را آنجا می بینند و نظاره گر رفتار فردی و اجتماعی ما هستند. 
بــه همیــن دلیــل باید بیشــتر مراقبت باشــیم و بــه نظر من 
اخالق بسیار اهمیت دارد. عالوه بر اینکه اگر بازیکني مهم و 
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شاهد عيني

دور از حاشيه
بابك نبي

 از چه سالی و چگونه به فوتبال عالقه مند شدید؟
مــن از کودکــی با پدر و برادرم در کوچه فوتبال بازی می کردم 
تــا اینکه به ســنی رســیدم که دیگــر نمی توانســتم در خیابان 
همراه با پدر فوتبال بازی کنم. به همین دلیل مرا به باشگاه 
فرستادند. فکر می کنم کالس اول یا دوم دورة راهنمایی بودم 
که فوتســال را شــروع کردم. از سال 1379 فوتسال را به طور 
حرفــه ای دنبــال ـکـردم و در ســال 1380 بــه تیم ملــی دعوت 
شــدم. از آن ســال تا االن در تیم ملی بازی می کنم و شــش 
سالی می شود که عهده دار کاپیتانی تیم ملی فوتسال هستم. 

 خانــواده چقــدر در انتخاب این مســیر تأثیرگذار 
بوده است؟

خانواده ام، مخصوصاً مادرم، بســیار مرا در این مســیر 
حمایــت کردنــد. بــا توجه بــه اینکــه در مســیر حرفه ای 
ورزش باید در شهرستان بازی می کردم، دوری از خانواده 
برایم سخت بود. اما مادرم خیلی کمکم کرد تا بتوانم در 

این مسیر پیش بروم.

 در چــه رشــته و تــا چــه مقطعــی تحصیل 
کردیــد؟ آیــا ورزش در رونــد تحصیلی شــما 

تأثیر داشت؟
مــن لیســانس تربیت بدنــی دارم. امــا 
لیسانســم را دیــر گرفتــم و ســه ســال 
از دانشــگاه بــه خاطــر عالقــه ای کــه به 
فوتسال داشتم، دور ماندم. بعد از آن 
مجدداً درسم را خواندم و لیسانسم را 
گرفتم.بــه نظر من هیــچ محدودیت 
یــا مانعــی وجــود نــدارد کــه درس 
به مســیر حرفــه ای ورزش آســیب 
برســاند. خــودم بــه دلیــل هــدف 
بزرگ ورزشي ام مدتی دانشگاه را 

کنار گذاشتم.

 به نظر شــما تحصیالت 
در ورزش حرفه ای مؤثر است؟

بــه نظــر مــن تأثیــر  عمــده ای 

قهرمـانِ
نسیمه غالمی را سال هاست که به عنوان کاپیتان تیم ملی فوتسال زنان کشورمان می شناسیم. او متولد 
تیرماه 1364 اســت و توانســته اســت با تیم ملی فوتســال دو بار قهرمان آســیا شــود و برای کشــورمان 
افتخارآفرینی و خاطره سازی کند. او موفقیت خودش را مدیون حمایت های خانواده اش می داند و معتقد 
اســت حمایت خانواده مســیر حرفه ای یک ورزشــکار را هموار می کند. در این شــماره از مجلة رشــد پای 

صحبت های او نشستیم تا به جهان ورزشی و شخصی اش سفری کنیم.



تکنیکی باشی، اخالق بسیار تأثیرگذارتر است. من همیشه 
کوشیده ام تا جایی که می توانم به بچه ها کمک کنم. 

 روزانه چقدر تمرین می کنید؟
روزی دو تا سه ساعت.

 خصوصیات اخالقی ورزشکار حرفه ای باید چطور باشد؟
ورزشکار حرفه ای باید از حاشیه دور باشد تا بتواند موفق شود. 

 در کشور ما برای خانم ها در سطح ورزش حرفه ای چه 
محدودیتی وجود دارد؟

مــن از ســال 1379 کــه در تیــم ملــی بــودم، خیلــی ســختی 
کشــیدیم. در آن زمان ما حتی لباس تمرین نداشــتیم. اما از 
بعد از قهرمانی در آسیا دیدگاه مردم و فدراسیون نسبت به 
ما عوض شــده اســت و بیشــتر از قبل از ما حمایت می کنند. 
حتی حجاب ما باعث محدودیت ما نشــد و با همین حجاب 

قهرمان آسیا و پنجم جهان شدیم. 

 میانه تان با کتاب خواندن چطور است؟
مزیــت خــوب کرونــا این بود که مــن در دوران قرنطینه کتاب 
خوانــدم. در قرنطینــه هفــت کتاب خــوب دربارة شــکرگزاری  

خداوند خواندم. 

 تفریح مورد عالقه تان چیست؟
آن قدر درگیر تمرینات هستم که سعی می کنم فقط در کنار 
خانواده باشم؛ چون همیشه از خانواده دورم. من در مشهد 
بازی می کردم و از خانواده ام دور بودم. به همین دلیل سعی 

می کنم همة تفریحاتم با خانواده باشد.

 میانه تان با سفر چطور است؟
خیلی خوب است. 

ـرای ســفر داخلــی در ایران   اگــر بخواهیــد نقطــه ای را ـب
پیشنهاد دهید، کجاست؟

پــدرم اهــل ســوادکوه اســت و مــا بیشــتر وقت ها به شــمال 
می رویم. بنابراین منطقة سوادکوه را پیشنهاد می دهم.

 در زندگی شخصی  سقف آرزویتان کجاست؟
تا به حال به این موضوع فکر نکرده ام. همیشه ورزش را 

در زندگی دیـده ام و جز آرزوهای ورزشی 
سقف آرزوی دیگری نداشته ام. 

 در حــال حاضــر شــرایط ورزشــی 
مدرسه ها را چطور می بینید؟

خیلــی ازشــرایط مدرســه ها خبــر نــدارم. 
دردوره ای کــه مــن بــه مدرســه می رفتم، 
بــه ورزش نمی شــد. امــا  هیــچ توجهــی 

بسیاری از دوستان ورزشکار من که معلم هستند، می گویند 
در حــال حاضــر خیلی بــه مدرســه ها توجه می کننــد. در این 
ـران مــا در آینــده می تواننــد تأثیرگذار باشــند و  صــورت، دخـت
جایگزین بازیکنانی مانند من شوند که قرار است در سال های 

بعد خداحافظی کنند. 

 بهترین و بدترین خصوصیت اخالقی تان چیست؟
بهتریــن خصوصیــات اخالقی من این اســت کــه آدم کینه ای 
نیســتم. حتــی دشــمنم را هم می بخشــم و همیشــه برایش 
آرزوی موفقیــت می کنم. بدتریــن خصوصیت اخالقی ام هم 

این است که زودرنج هستم. 

 از چه چیزی بیشتر آزار می بینید؟
دورویی مرا خیلی آزار می دهد. ولی هیچ وقت به روی کسی  

نیاورده ام و همیشه بخشنده بودم. 

 اگر در زندگي به عقب برگردید، دوباره همین مسیر را 
انتخاب می کنید؟

صددرصد.

ورزش  وارد  می خواهنــد  کــه  دخترخانم هایــی  ـرای  ـب  
حرفه ای، مانند فوتبال شوند، چه توصیه و پیشنهادی دارید؟ 
واقعاً یکی از شــرایط موفقیت این اســت که ســالم زندگی 
کنند. من همیشــه ســاعت 10 شــب خوابیــده ام. همچنین 
باید هدف بزرگی داشته باشند که موفق شوند و همین طور 
حمایت خانواده بسیار مهم است. چون عالوه بر اینکه پدر 
و مادرهای زیادی هستند که در این زمینه از فرزندان خود 
حمایت نمی کنند،  بسیاری از پدرها و مادرها این ورزش را 

رشته ای مردانه می دانند. 
اگر در زندگی هدف دارند و به این رشته عالقه مندند، آن را 
انتخــاب کنند و ادامــه دهند. موقعی كه من 
ورزش را شروع کردم، همه می گفتند 
دختــر را چه به فوتبــال. من از این 
دیــدگاه خیلی اذیت شــدم. خیلی 
تــالش کردم تا به همه ثابت کنم 
کــه می توانــم. توصیــة مــن ایــن 
اســت که خیلــی تالش کننــد و به 
گــوش  دیگــران  حرف هــای منفــي 
ندهند و آنچه را می خواهند، 

به دست آورند. 
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یک جنگ بزرگ، به چه دلیلی آغاز می شود؟ درباره جنگ جهانی اول می گویند: »روز 28 ژوئن 1914ولیعهد اتریش و همسرش در هنگام بازدید از 
شهر سارایه وو گم شدند. کسی نفهمید آیا راننده مسیر را اشتباه کرد یا عمداً آن ها را به کوچه پس کوچه های شهر برد. حتی در بعضی داستان ها 
گفته می شود اختیار ماشین از دست راننده خارج شده بود! اما در یکی از همین کوچه ها، یک دانشجوی صربستاني به آن ها شلیک کرد و ولیعهد 

و همسرش کشته شدند.«
به این ترتیب جنگی شروع شد که 4 سال طول کشید، 17 میلیون انسان را به کشتن داد و باعث نابودی چند حکومت قدیمی شد. 

راستی اگر این اتفاقات نمی افتاد، مثالً ماشین مسیر عادی خود را می رفت و ولیعهد اتریش هم کشته نمی شد، آیا چنین جنگ خونینی رخ نمی داد؟!

جنــگ آفتـــاب
فرض کنید چند کشور قدرتمند در برابر 
هــم قــرار گرفته انــد و همگــی در آرزوی 
جنگ با یکدیگر هستند. اما می دانند که 
کشور مقابلشــان هم قدرت زیادی دارد 
و نمی توان به راحتی آن را شکست داد. 
پس در این شرایط همه مجبورند با هم، 
صلــح کننــد. در حالی کــه همگی منتظر 
اولین فرصت هستند که دشمن خود را 

شکست دهند. 

این شرایط از چهل سال قبل از جنگ جهانی اول در اروپا حاکم بود و به آن »صلح 
مســلح« می گفتند؛ يعني صلحی که اگر ترس از ســالح های رقبا نبود، از مدت ها 
قبل تبدیل به جنگ می شد. در این شرایط بهترین کار این است که هر کشور مثل 

یک شطرنج باز با مهره هایش بازي کند. 

از سال 1871 که کشور آلمان متولد شد، شرایط اروپا تغییر کرد. آلمانی ها 
در مدتــی کوتــاه بــه قــدرت سیاســی و اقتصــادی بزرگــی در اروپــا تبدیــل 
شدند. اما یک قدرت اقتصادی مجبور است کاالهای خود را به کشورهای 
ضعیف تر صادر کند. اما به کجا؟ کشــورهایی مثل بریتانیا و فرانســه قبالً 
این کارها را انجام داده بودند و حاال دیگر جایی برای قدرت جدیدی باقی 

نمانده بود. 
بدتــر از آن، شــرایط سیاســی بــود. آلمــان به عنــوان یــک قــدرت سیاســی 
مي خواســت ســرزمین های ضعیف تری را در سراســر دنیا تصرف كند. اما 
تمام نقاط دور افتاده آســیا و آفریقا هم توســط قدرت هایی مثل روســیه، 

بریتانیا، فرانسه و ایتالیا تصرف شده بودند. 
به همین خاطر آلمانی ها می گفتند:»ما به دنبال جایی در آفتاب هستیم!«

اما چنین سرزمینی دیگر پیدا نمی شد.

در طول سال ها، 
کشورها تا توانستند 
قدرت خود را به رخ 
هم کشیدند. مثالً 
امپراتور آلمان که 
می دانست کشور 
مراکش در شمال 
آفریقا، زیر سلطه 

فرانسه است، سفری 
به مراکش کرد و در 
سخنرانی خود اعالم 
کرد که مراکش باید 

استقالل داشته باشد. 

دانشجوي صرب كه وليعهد 
و همسرش را به قتل 

رساند.

در شــرق اروپــا هم جنگ هایی چند 
ماهــه رخ داده بــود، یــک بــار ایتالیا 
یــک  و  عثمانــی  امپراطــوري  علیــه 
بــار اتحاد چنــد کشــور کوچک علیه 
امپراطوري عثمانی. به همین خاطر 
وقتی جنگ جهانی اول شروع شد، 
بیشــتر مردم راهی جبهه ها شدند. 
چــون فکر می کردنــد این جنگ هم 
بعــد از چنــد مــاه تمــام می شــود و 
همه می خواســتند بــرای تعطیالت 
کریســمس سال 1915 در خانه های 

خود باشند!

نويد استاد رحيمي

ثبت احوال
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یک لطیفه تکراری را همه شنیده ایم که می گوید:»اگر ادیسون برق 
را اختراع نمی کرد، یک نفر دیگر برق را اختراع می کرد!«

اما این مسئله در جنگ جهانی، دیگر لطیفه نیست و واقعیت دارد. 
اگر »آرشــیدوک فرانس فردیناند« ولیعهد اتریش توسط »گاوریلو 
پرنسیپ« جوان دانشجو کشته نمی شد، باالخره بهانه ای دیگر برای 

جنگ به وجود می آمد و نبرد بزرگ باالخره رخ می داد. 

باالخره بهانه ها ایجاد شــد. ولیعهد اتریش 
که در سرزمین صربستان کشته شد، دولت 
اتریــش به صرب ها اولتیماتــوم داد و اعالم 
کرد ما باید تحقیق کنیم تا ببینیم عامل این 
قتــل چه بــوده؟ جــواب اتریشــی ها »دولت 
صربســتان« بــود! البتــه دولــت صربســتان 
هــم ایــن را نپذیرفــت که اتریشــی ها چنین 
حرفي بزنند. در این شرایط روسیه به کمک 
صرب هــا آمــد و آلمــان بــه کمــک اتریــش. 
آلمــان در همــان حــال تصمیــم بــه جنگ با 
فرانســه را گرفت و برای این منظور، کشــور 
بی طرف بلژیک را تصرف کرد تا بریتانیا هم 

علیه آلمان وارد جنگ شود!
ســه ســال بعــد از آغــاز جنــگ، آمریــکا هم 
بــه بهانه غرق شــدن کشــتی هایش توســط 

آلمان ها، علیه آلمان وارد جنگ شد.

در جنــگ جهانــي اول برای نخســتین بار 
از ســالح های شــیمیایی اســتفاده شــد، 
هواپیماها وارد جنگ شدند و بسیاری از 
مناطق مسکونی و انسان های بی گناه را 

بمباران کردند. 

سرانجام با پایان جنگ جهاني اول، قرار شد سران کشورها در کاخ 
وِرســای فرانســه مالقــات کننــد و دربــاره اتفاقــات رخ داده در جنگ 
تصمیم بگیرند. در »کنفرانس صلح ورسای« کشور شکست خوردة                                                                                                                                            
 جنگ -آلمان- به عنوان کشــور شــروع کننده جنگ شــناخته شــد و 
مجبور شــد ســنگین ترین غرامت ها را به کشــورهای پیروز بدهد. 

عالوه بر آن، بسیاری از سرزمین های خود را نیز از دست داد. 

د؟! 
ن، دیگر جنگی رخ نده

س از آ
ه، باعث شد که پ

خورد
شور شکست 
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ن برخور
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جنگ ســبب شــد کــه کشــورهای نیرومنــد وارد 
کشــورهای ضعیف تــر شــوند و اثــرات فراوانــی 
ایــران،  در  ایــن کشــورها بگذارنــد. مثــالً  روی 
بریتانیایی ها کل منابع گندم سیســتان را برای 
ســربازان خــود خریــداری کردند و نــاگاه قیمت 
گنــدم بــه خــرواری 20 تومــان افزایــش یافــت. 
روس هــا هــم در شــمال، منابــع آذوغــه، غله و 
مــواد غذايــي کشــور را تصاحب کردنــد. در این 
شــرایط محتکــران از فرصــت اســتفاده کردنــد 
و در شــرایطی کــه انبــوه مــردم از گرســنگی و 
شــیوع بیماری )آنفوالنزای اســپانیایی( در حال 
مــرگ بودند، گنــدم را در انبارها احتکار کردند. 
حریص ترین این محتکران احمد شــاه )پادشــاه 
قاجار( بود که حتی حاضر نمی شــد، گندم را با 
نرخ دولتی بفروشد و همواره با باالترین قیمت 

ممکن گندم ها را می فروخت!
نتیجــٔه ایــن امر، مــرگ و میر میلیون هــا ایرانی 
بود. گفته می شــود از جمعیت ایران، یک سوم 

مردم به دلیل گرسنگی از دنیا رفتند.
در پایــان نبــرد، کشــورهایی کــه همگــی در مرکــز 
نقشه اروپا به هم متصل بودند و »متحدین« نام 
گرفته بودند )آلمان، اتریش، عثمانی و بلغارستان( 
در برابر دشــمنان خود که بســیاری از آن ها با هم 
همســایه نبودند و به همیــن خاطر»متفقین« نام 
داشــتند )مثل بریتانیا، فرانســه، آمریکا، ژاپن و..( 

شکست خوردند. 
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ایــرانیرگـال
فکر می کنید اولین اختراع یا ابتکار انســان چه بوده است؟ 
آتــش، چــرخ، کــوره یا ســاختن ابزار ســنگی؟ خب به نظر 

می آید اولین اختراع یا ابتکار انســان لباس بوده اســت. 
انســان از زمانــی کــه از وجــود خــودش آگاهــی یافــت، 
متوجه شد که باید در برابر سرما و گرما یا آسیب های 
دیگر بدنش را حفظ کند. به  احتمال بسیار، انسان تهیۀ 

لباس را از حیوانات و براساس پوست یا پر آن ها تقلید 
کــرد. او در وهلــۀ اول برگ هــا و پوســت درختان و گیاهان 

را برای پوشــاندن بدنش مناســب یافت و ســپس از پوســت 
حیوانات اســتفاده کرد و پس از آن به تدریج تبدیل پشــم 
به نخ و بافتن پارچه را آموخت. البته خیلی پیش از این، 
یعنــی همان زمان که پوســت حیوانات را برای پوشــش 
خود انتخاب کرده بود، یاد گرفت که با اســتفاده از رودۀ 
حیوانــات نخ هایــی بــرای وصل کــردن تکه هــای پوســت 

درست کند.

 انســان هــر کجــای کرۀ خاکی کــه زندگی می کــرد، با 
توجــه بــه منطقه و آب  و هــوای آن ناحیه و همچنین 
مواد اولیه ای که در اختیار داشت، لباس هایی مناسب 
تهیه می کرد . انسان در تهیۀ لباس برای خود، بسیار 
سریع پیشرفت کرد تا آنکه لباس ها دیگر تنها برای 
محافظــت او در برابــر ســرما و گرمــا و آســیب های 
دیگر نبودند، آن ها به نشانه هایی از هویت، ملیت، 
فرهنگ و باورها و عقاید مذهبی انســان ها تبدیل 
شدند. به همین دلیل حتی در قلمروی یک سرزمین 
هم انواع متفاوتی از لباس ها دیده می شــود. برای 
مثــال در همیــن ســرزمین خودمان، فکــر می کنید 

اقوام ساکن در آن چند نوع پوشاک دارند؟ 
لباس هایی که در عین زیبایی، نشان دهندۀ مظاهر 
فرهنگــی، جغرافیایــی و آب  و هوایــی هــر قومــی 
هستند. هرچند امروزه معموالً همۀ مردم شبیه 
بــه هم لبــاس می پوشــند، اما لباس های ســنتی 

اقوام همچنان جایگاه ویژه ای دارند. حاال بیایید با 
هم به سراغ ویژگی های پوشاک تعدادی از اقوام ساکن در ایران برویم 
تا با خصوصیات آن ها آشنا شویم. شاید در فرصت های دیگر  پوشاک 

سایر اقوام را هم معرفی و حتی آن ها را با هم مقایسه کنیم.

لباس هاي محلي تركمن ها، گيالني ها، بلوچ ها و كردها

سراي اميد

كرد

لباس هــای محلــی  از مجموعــه  یکــی 
متنــوع و زیبا و قدیمی ایران متعلق به 

قوم کرد است. 
لباس مردان کرد عبارت است از:

1. چوخه: نیم تنه ای از پشم است که 
در بعضــی نواحی کردســتان به آن 

»که وا« می گویند.
2. ملکی: نیم تنۀ مردانه بدون یقه 

که دکمه های سرتاسری دارد.
3. پاتول: شــلواری گشــاد است که 

دمپای تنگی دارد و معروف است.
4. لفکه: پیراهنی است با آستین های 
گشاد که لبۀ آن مثلث شکل است و 

به دور مچ بسته می شود.
5. شال: از پارچه ای خشتی و بسیار 

گران قیمت تهیه می شود.
6. دستار: همچنين به آن »کالغه« 
و »مندلــی« می گویند و نمــاد مردان 

کرد است.
7. کالش: گیــوه ای اســت بــه رنگ 
ســفید که از نظر سالمت نیز برای 

پا بسیار سودمند است. 

نازيال ناظمي
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گیلكترکمن 

لبــاس مــردان و زنان گیــالن نزدیکی و 
پیوســتگی بســیاری با طبیعت سرسبز 
گیالن دارد. لباس مردان گیالن عبارت 

است از:
1. جلیقــه: کــه بــه آن »جلقــده« هــم 
می گویند و از دو جنس برای زمســتان 

و تابستان دوخته می شود.
2. شــلوار: کــه بــه  آن »شــالر« هــم 
شــیری  ســیاه،  پارچــۀ  از  می گوینــد، 
و خاكســتري بــا دمپــای تنــگ درســت 

می شود.
3. کــت: کــت مــردان انــواع متفاوتــی 
دارد. مثــالً مــردان تالش از کتی به نام 

»چوخا« استفاده می کردند.
4. کفــش: یکــی از انــواع کفش هــای 
نــام »چومــوش«  بــه  مــردان کفشــی 
است که با چرم درست می شود. انواع 
دیگــر کفش هــا بــه نام های »ارســی«، 
»چاروق« و »کفش چوبی« معروف اند.

5. کاله: کاله مــردان از نمــد و پوســت 
بره تهیه می شد. چوپان های گیالن نیز 
پوششــی به نام »باشالق« داشتند که 

ضدآب بود.
نامیــده  هــم  »شــوال«  کــه  کــوال:   .6
می شود، روپوشی گرم است از جنس 
نمد که به نام »کوالگیر« هم معروف 

است و به درد کوهستان می خورد.

بلوچ

ظرافــت، زیبایــی  و  حــد اعــالی هنرهــای 
دســتی را می تــوان در ســوزن دوزی های 

زنان  بلوچ  دید.
طرح های  این  سوزن دوزی ها  از قدمتی 
چند هزارســاله  برخوردارند  و  همچنان  

از  آن ها  استفاده  می شود.  
1. پیراهــن: کــه تمــام یــا ســه تکــۀ آن 

دارای سوزن دوزی است.
2. موچی: کفشــی اســت که موقع راه 

 رفتن صدا می کند.
3. ســواس: نوعــی کفــش زنــان بلــوچ 
است که از پوست درخت تهیه می شود.

4. مهنــا:  سرپوشــی از جنس ابریشــم 
رنگی است. 

5. ســری: چادر چهارگوشــی اســت که 
»ســریک« هــم نامیــده می شــود و از 
حریر با رنگ های روشن تهیه می شود.

و  کـــوچک  چــــــادری  گشــان چادر:   .6
مستطیل شکل است و بیشتر در خانه 

از آن استفاده می شود.
7. چــادر گــرد:  نوعی دیگر از ســرانداز 
زنان بلوچ است که تمام قد را از پشت 

دربرمی گیرد.

زنــان ترکمــن معمــوالً خودشــان پــس 
از نخ ریســی پارچه می بافتند و ســپس 
آن ها را با رنگ های طبیعی، مثل رنگ 
دانۀ انار یا نیل، رنگ می کردند. لباس 
زنــان و مردان ترکمن تفاوت بســیاری 
بــا هم دارنــد و البته لباس هــا با توجه 
به نوع استفاده و سن افراد نیز با هم 
متفاوتند. ببینیم برخی از اجزای لباس 

زنان ترکمن چه بوده اند: 
1. کونیــک: پیراهنی از جنس ابریشــم 
و معموالً به رنگ قرمز اســت؛ لباســی 
بــا دامــن و آســتین بلند که در حاشــیه 
و سرآستین هاي آن ســوزن دوزی های 

ظریفی دارد.
2. قوشــاق: کمربندی ابریشــمی است 
که  هنگام کار بســته می شــود و لباس 

را کوتاه تر می کند.
3. چابیــت: کــه »شــاوت قبــا« هم به 
آن می گوینــد، باالپوشــی از مخمــل بــا 
آســتین کوتاه اســت که قسمت جلوی 

آن باز است.
4. چکمــن: لباســی پشــمی اســت کــه 
بــر اســاس نــوع پشــم، بــه آن »اینچه 
چکمن« و »یوغین چکمن« می گویند. 
5. باالق: شلوار زنان ترکمن که دمپای 

تنگی دارد، باالق نامیده می شود.
6. بوروک: کاله گرد یا عرقچین 

است که »تاسه گ« و »تاخیه« هم 
نامیده می شود.

7. چارقــد: روســری بزرگــی 
است با نقش گل و ریشه.

8. یالیق: روسری بسیار 
نازک ابریشمی است که 

در خانه سر می کنند.



علم بهتر است یا مهارت؟!
مجله هایی كه در طول سال تحصيلي، هر ماه آماده می شوند و به دست شما می رسند، در 

»دفتر انتشارات و فناوري آموزشي«، توسط ما و همكارانمان با كار و تالش فراوان توليد 

مي شوند. اين دفتر بخشي از سازماني بزرگ به نام »سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي« 

است؛ يعني همان جايي كه كتاب های درسي شما توسط بهترين نويسندگان  تأليف مي شوند. 

در اين شماره به سراغ رياست اين سازمان، يعني دكتر حسن ملكي رفتيم و از ايشان خواستيم 
در مورد مهارت های زندگي براي ما صحبت كنند.

بــر ســه پايــه اســتوار اســت:  زندگــي انســان 
مهارت ها، دانش ها، و ارزش ها. 

ولي این مهارت ها هســتند كــه ركن اصلي يك 
زندگــي پويــا محســوب می شــوند و اگــر حــذف 
شــوند، تنهــا دانش هــا و حفظيات براي شــخص 
باقــي می مانند كه آن ها هــم، به تنهايي و بدون 
مهارت های زندگي نمی توانند انســان را در مسير 

درست رو به جلو پيش ببرند.
در واقع، معلوليت ها در انسان ها به دو صورت 

هستند: 1. جسماني؛ 2. تربيتي. 
معلوليــت تربيتي به صــورت نبــود مهارت های 
زندگــي در يــك فرد بروز می کند که خوش بختانه 
معلوليتــي قابل معالجه اســت. فردي معلوليت 
تربيتــي دارد كه در مقابل عوامل محيطي به طور 
فعــال عمــل نکنــد و عمــل و اراده، محــور زندگي 
او نباشــد. همان طــور كــه معلوليــت جســماني 
ـراي فرد بــه همراه  يــك سلســله محدوديت هــا ـب
مي آورد، فردي كه داراي معلوليت تربيتي اســت 
هــم محدوديت هایــی دارد و نيازمند توجه خاص 

ديگران است.

از  مجموعـــه ای  مهــــارت هــــــای زندگــــــــي   
قــدرت  انســان  بــه  كــه  هســتند  توانايي هایــی 
می دهنــد، بتوانــد ارتباطاتش را با خود، طبيعت 
و ســاير انســان ها بــه صورتي برـقـرار كند كه يك 

زندگي با عزت، معقول و منطقي داشته باشد.

 يادگيــري مهارت هــا ســهولت و راحتــي، و 
آگاهي و توانايي را در زندگي به ارمغان می آورد. 

 مهارت هــا در زندگــي جايگزيــن ندارنــد و 
نمی تــوان جاي خالي آن هــا را با علم و دانش پر 
ـكـرد. مهارت هــا با تمرين و ممارســت به دســت 

می آيند.

 ســـــــه دستــــة مهــــم مــــهـــــارت ها شامــــــل 
مهارت هــای ـفـردي، مهارت هــای اجتماعــي، و 

مهارت های علمي می شوند.

دكتر حسن ملكي
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همة ما در زندگي محتاج علم هســتيم. از 
ساده تــــرین  مـهــارت های علمی در زندگي، 
مهارت آداب مطالعه کردن و مهارت روش 

تحقيق هستند.
در دنيــاي پــر از فناوری امروز، انســاني كه 
پژوهشــگرانه و بــا تحقيــق زندگــي نكنــد، 
آسيب می بيند. به راحتي فريب فناوری را 
می خورد و مســير درســت را پيدا نمی كند. 
در ـقـرآن مجیــد هم آمده اســت كه از ظن 
و گمان پيروي نكنيد. پس مهارت پژوهش 

بر هر فردي واجب است.
ایــن  شــامل  ديگــر  علمــي  مهارت هــای 

مهارت ها می شوند:
مهارت های سياســي: هر فردي، براي رأی 
 دادن، چــه در مدرســه و چــه در زندگــي 
اجتماعي خود، به اين مهارت ها نياز دارد. 
مهارت هــای اقتصــادي: هنرهــای برقراري 

تعادل بين دخل و خرج هستند. 
روش  و  تــصــميــم گیـــری  مــهــارت هــــای 
تحقيق: هر فردي در ســن دبيرستان براي 
داشــتن هدايت تحصيلي موفق و انتخاب 

رشته به آن ها نياز دارد.
در نهايــت بدون مهارت ها انســان آســيب 
می بيند و در زندگي محتاج ديگران است.

مهارت های علمی

انســان ها در خانــواده بــه دنيــا می آينــد و خانــواده 
اوليــن نهاد اجتماعي اســت. پــس انســان ها از ابتدا 
موجوداتي اجتماعي هستند و به يادگيري مهارت های 
اجتماعــي، مثــل مهارت هــای گفت وگــو، همدلــي و 

همكاري نیاز دارند.
اـفـراد در زندگــي اجتماعــي بــه چهــار دســته مهــم 

تقسيم می شوند:
دســتة اول اـفـرادي هســتند كــه در اجتمــاع هضــم 
می شوند. يعني از خودشان ارادة كمي دارند و در جمع 
ذوب می شوند و نمونة عملي این ضرب المثل هستند 

که: »خواهي نشوي رسوا، همرنگ جماعت شو.«
دســتة دوم افراد گوشــه گیر و اجتماع گریز هستند. 
در شــرايط افراطي، ايــن اجتماع گريزي نوعي بيماري 

محسوب می شود و به درمان نیاز دارد.
دستة سوم افراد اجتماع ستیزند که اهل خشونت و 

درگيري و دعوا هستند. 
ـراد  ـــرا هسـتــنــــد. اين افـ دستة چهـــارم اجتمــــاع گــ
مهارت هــای اجتماعي را بلدند و برخالف دســته های 
ديگــر مناســبات معقولی بــا ديگران برـقـرار می كنند. 
آنــان بــا مهارت هــای اجتماعــي كــه ـفـرا گرفته انــد، 

خودشان را مديريت می كنند.

مهارت های اجتماعي

مهارت های فردي
در زندگــي هــر ـفـردي، قبــل از اينكــه او 
بخواهــد مهــارت ارتبــاط بــا ديگــران را در 
خود بهبود بخشد، بايد ابتدا مهارت فردي 
داشته باشد. يعني به خودشناسي دست 
پيدا كند و بتواند خودش را مديريت كند. 
هــر ـفـردي اول بايــد بدانــد كاســتي های 
شــخصيتي اش کدام انــد تــا بتوانــد آن هــا 
را برطــرف كنــد. نقــاط ضعــف را اول بايــد 
شــناخت تــا بتــوان آن ها را بــه نقاط قوت 

تبديل كرد.
همة ما بايد »مهارت مقابله با اضطراب« 
را براي مقابله با فشارهاي رواني و عاطفي 
ياد بگيريم. همچنين، همة انسان ها نيازمند 
مهارت انديشيدن و مهارت تصميم گیری در 

زندگي شان هستند.
يادگيري مهارت های فردي در آينده جلوة 
ـراي مــا بــه همــراه خواهد  اجتماعــي هــم ـب
داشت و در ارتباط های اجتماعي هم كمك 

مي کند فرد موفق تری باشيم.



داستان رومینا را همة ما شنیده ایم. ماجرایی تلخ که در آن دانش آموز نوجوانی به دست پدرش بی رحمانه کشته 

 شد. اما دردناکی قضیه جایی حس می شود که همة ما خود را رومینا می بینیم و با حس یک دختر 13 سالة بی پناه 

و آسیب دیده، همذات پنداری می کنیم. فکر می کنیم اگر این اتفاق برای ما می افتاد چطور می شد؟ آیا ما نیز قربانی 

خشونت خانگی بوده ایم؟ اگر خشونت در زندگی ما باشد، چطور باید با آن مقابله کنیم؟

در این قسمت به سواالتی که ممکن است در خصوص ماجرای رومینا برای شما پیش بیاید، پاسخ می دهیم.

شماره      تماس 123 یکی از راه هایی قانون چه کمک هایی می تواند بکند؟
ا ست که می توانید از طریق آن کمک 
ماندنی، شماره تماس اورژانس بگیرید. این شمارة آسان و به خاطر 

اجتماعی، تاکید کرده است )البته از مراجعه کنندگان به اورژانس بارها بر حمایت بی چون و چرا زنان و خانواده رياست جمهوري، اورژانسی بگیرید. معاونت امور بگیرید، مشاوره بخواهید و کمک کشور است. شما می توانید تماس اجتماعی، زیر نظر سازمان بهزیستی 
این شماره هم برای دختران و هم 

پسران است(. گزارش مشکالت به 
قربانی باشد.این شماره، می تواند گام اول نجات 

اگر من در شرایط مشابه رومینا قرار 
داشتم، باید چه کنم؟

من فکر می کنم آنقدر که ریاضی و 

زبان و زیست بلدیم، راه حل چنین 

مسائلی را بلد نیستیم. اول از همه 

بهتر است با شخصی بزرگتر یا 

هم سنی عاقل و معتمد، مشکالتمان 

را درمیان بگذاریم. گفته مي شد كه 

رومينا بسیار کم حرف می زد و تودار 

بود. طبق نظر روانشناسان، این رفتار 

بسیاری از اشخاص آسیب دیده است. 

اعتماد برایشان سخت می شود و از 

بیان نظرها و احساساتشان عاجزند. 

اگر در چنین موقعیتی هستید، سعی 

کنید که صحبت کنید، کمک بخواهید و 
مشورت بگیرید.

کسی را نمی شناسم که صحبت کنم.
با مشاور مدرسه، معلم ها، ناظم 
یا مدیر مدرسه تان صحبت کنید. 

یکی از طرح های مهم آموزش 
و پرورش، شناسایی، حمایت و 

راهنمایی دانش آموزان در معرض 
خطر است. طرح ملی نماد یا نظام 

مراقبتی ،اجتماعی دانش آموزان 
سراسر کشور، تمام تالشش را برای 
بهبود زندگی اجتماعی دانش آموزان 

می کند اما مهم است که دربارة 
مشکلتان صحبت کنید. شاید بدون 
گفتن شما، کسی متوجه اش نشود.

زهرا فرنيا

چلچراغ

برخورد قانون با چنین آزارهایی 
چیست؟

به لحاظ قانونی، کودک آزاری )کودک 

به معنای دختر و پسر زیر سن قانونی( 

از جرم هایی ا ست که درصورت اثبات، 

بدون وجود شاکی، می تواند مجازات و 

حبس داشته باشد. یعنی اگر کسی با 

این شرایط سنی در محیطی آزار ببیند 

و اثبات شود، هرچند فرد آسیب دیده 

شکایتی نداشته باشد، آزاررسان  

دستگیر و راهی دادگاه می شود.



مريم حدادي
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»جــدول مندلیــف« دارای چنــد ســتون ســاده اســت که تقســیم شــده اند  به چند خانــه و در 
هرکدام  عنصری مستأجر است که سازندة من و شما و زمین و آسمان است. سند یکی از این 
خانه ها را به اســم نوک مداد توی جامدادی تان زده اند! نوک مداد یک شــکل از کربن اســت و 
چون تحمل تب و تاب فشار را نداشته، در میان استوانه ای چوبی اسیر شده  است. کارش این 
است که چند خطی توی دفتر بنویسد، بعد هم با آفتاب و مهتاب از حافظه اش پاک شود. خود 
مداد پس از مدتی کوچک می شود و دیگر در دست  جای نمی گیرد. ایده آلش می شود اینکه در 

تفکیک زباله ها بفرستیمش برای خرد شدن، یا ساخت زغال آتش .
امــا وقتــی همیــن کربــن زیــر فشــار صبوری ـکـرد، الماس شــد و داخــل موزه هــا و گنجینه ها 
نشست، کسی نمی تواند رویش قیمت بگذارد، همیشه هم روی دست می نشیند نه زیر آن!

المــاس از همــان نقطــة ابتدایی کم نمــی آورد. بیا و الماس باش؛ از همین نقطة شــروع، از 
همین شــروع ســال تحصيلي با توکل به خدا. برای باال و پایین ها و ســرازیری و ســرباالیی ها 
تاب و تحمل داشته باش، رفته رفته محکم می شوی. توی سرپایینی بیفتی یاد می گیری چطور 
کنترل ســرعت داشــته باشی، توی ســرباالیی کم نیاوردن نفس، توی سطح هموار، یکنواخت 

رفتن، و در جادة ناهموار، مهارت راه رفتن را می آموزی.
تو بهترین خودت باش، خدا می داند چطور سختی ها و شیرینی ها را بچیند تا الماس شوی!

اعتماد کن!
توکل کن!



  اولیــن حرف نرگس رفاهی به خوانندگان 
مجلة رشد جوان چیست؟ 

برای رســیدن به آنچه که توی ذهن تان هست، 
تــالش کنیــد. چــون شــما توانایــی و لیاقتش را 

دارید و برای این کار ساخته شده اید. 

  از کــی فهمیــدی کــه بایــد در رشــتة هنــر 
تحصیلت را ادامه بدهی؟

زمانــی کــه در کالس نهــم درس مــی خوانــدم، بــه بازدیــد از 
نمایشگاه »هنرستان حضرت مریم)س(« رفتم و در آنجا با 
رشته های هنری آشنا شدم. بعد به هنر عالقة بیشتری پیدا 

کردم و تصمیم گرفتم، در این هنرستان ثبت نام کنم. 

  چطور شد که سر از فیلم سازی درآوردی؟
در آن بازدیــد مــن تــازه متوجــه شــدم کــه رشــته ای بــه نــام 
»پویانمایــی« وجــود دارد. وقتــی بــا هنرجوهــای پویانمایــی 
صحبت کردم و کارهایشان را دیدم، جذب این رشته شدم.

  تا حاال چند فیلم ساخته ای؟
فکر می کنم ده فیلم. چون ما برای مدرسه هر هفته باید یک 
پويانمايي می ساختیم و همین طور آخر هر پودمان هم باید 

یک پويانمايي خوب به استاد تحویل می دادیم.

 مشوق اصلی شما در ساخت فیلم چه کسی و یا 
چه کسانی بودند؟

مشــوق اصلــی من خانــواده ام بودنــد و در نهایت خودم، 
چون خیلی به این رشــته عالقه داشــتم و همیشه سعی 

می کردم در آن پیشرفت کنم.

نرگس رفاهی تابســتان 1381 در تهران به دنیا آمده اســت. او در حال حاضر در پايه دوازدهم رشــته پویانمایی هنرســتان نمونه دولتی حضرت 
مریم»س« به تحصیل مشغول است. نرگس از دوران ابتدایی اش به فعالیت های فرهنگی و هنری مثل روزنامه دیواری، نقاشی و ... عالقه داشته 
و در مســابقات مدرســه اش شــرکت می کرده اســت. این عالقه باعث شد در دورة دوم متوسطه رشته پویانمایی را انتخاب نماید و از این طریق به 

جمع دانش آموزان فیلم ساز بپیوندد. 

 غیر از هنرســتان در جای دیگری هم آموزش 
فیلم سازی دیده ای؟ 

در کالس های آموزشی خارج از مدرسه خیر، شرکت 
نکردم. ولی در سه سال هنرستان آموزش های اولیه 
را طــی کــردم. تالش خیلی زیادی داشــتم، تحصیل و 
تمرین های  بسیاری را زیر نظر معلمان هنرستان انجام 

دادم و بیشتر از قبل با این رشته آشنا شدم.

 چگونه با جشنوارة بین المللی فیلم رشد آشنا شدی؟
در پايه یازدهم، وقتی در جشنوارة فرهنگی هنری رتبة اول را 
در کشور کسب کردم، داوران به من و دوستم که با هم این 
فیلم را ســاخته بودیم اطالع دادند، با توجه به کار خوب تان 
می توانید در »جشــنوارة بین المللی فيلم رشد« هم شرکت 
کنیــد. مــن هم فیلم »قوانیــن وسواســی ها«  را برای بخش 

دانش آموزی این جشنواره ارسال کردم.

 چه شد که فیلم قوانین وسواسی ها  را ساختی؟
من و دوستم به دنبال موضوعی خاص و جدید بودیم و اینکه 
بتوانیم آن را در قالب طنز نیز بیان کنیم. بعد از مدتی بررسی 
و هم فکری به موضوع آدم های وسواسی رسیدیم. در نهایت 

با تکنیک »استاپ موشن« ایده هایمان را اجرا کردیم.

 خودت هم وسواسی هستی؟
خیر، نیستم.

 نظرت در مورد آدم های وسواسی چیست؟ 
خب وسواس هم  نوعی بیماری است، ولی متأسفانه 
گاهــی در جامعــه بــه  آن بــه عنــوان یــک خصیصــة 

 روح اللّه مالمير

سينماي رشد
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از جمله موفقیت های او 
می توان به این موارد اشاره 

نمود:

٭ رتبه اول استان در 
مسابقات نقاشی با آب 
مرکب در کالس یازدهم
٭ رتبه اول کشوری در 
رشته پویانمایی با فیلم 

»قوانين وسواسی ها«
٭ راه یابی به بخش 

مسابقة دانش آموزان 
چهل و نهمین جشنواره 

بین المللی فیلم رشد 
٭ کسب دیپلم افتخار و 

جایزة رتبه سوم از چهل و 
نهمین جشنواره بین المللی 

فیلم رشد

اخالقی نگاه می کنند. نباید به آدم های مبتال به این 
بیمــاری خرده گرفت. البته چنیــن افرادی می توانند 
زیــر نظــر روان پزشــک و روان شــناس متخصــص و با 

همکاری خودشان بهبود يابند.

 برای تولید فیلم قوانین وسواسی ها، هم از نظر 
مالی و هم از نظر وقت و زمان، چقدر هزینه کردی؟ 

از نظر مالی حدود 400 هزارتومان هزینه کردیم. البته 
به عالوة کلی لوازم و وسایل که در منزل مان موجود بود 
و در آن زمان پولی بابتشــان پرداخت نکردیم؛ از قبیل 
محل انجام کارها، میز کار، وســایل نورپردازی و ســاير 
اقالم. از نظر زمانی هم برای ما یک سال طول کشید؛ 
چون هم اولین کار اســتاپ موشــن ما بود و هم درگیر 
مدرسه و امتحان و کارهای عملی دیگر بودیم. ولی خب 
اگر تمام وقتمان را صرف ســاخت آن می کردیم، شــاید 

شش ماه بیشتر طول نمی کشید.

 به نظرت، با توجه به اینکه فیلم های برگزیده 
جشنوارة رشد مثل فیلم شما، در کل مدرسه های 
کشــور اکــران می شــوند، ایــن فیلم هــا بایــد چــه 

ویژگی هایی داشته باشند؟
باید آموزنده باشند تا دانش آموزان بتوانند پیام یا 
تأثیر خوبی از آنها دریافت کنند. حتی فیلم سازان 
بزرگ سال هم می توانند در صورت امکان فیلم های 
خود را متناسب با ردة سنی دانش آموزان بسازند 
تا معلم ها در کالس درس برای آنها پخش کنند.

 به نظرت تماشای فیلم می تواند در سرنوشت آدم ها 
تأثیر مثبت داشته باشد؟ 

بلــه قطعــاً. چــرا که فیلم و پويانمايي و هر رســانة تصویری 
دیگــری به نظر من اثر بســیار زیــادی روی آدم ها دارد. خب 
برای مثال، زمانی که فیلمی اشتباهات رایج میان مردم را 
در قالــب طنــز و با لحنی دوســتانه و نه کوبنــده! بیان کند و 
نتایــج آن رفتــار را به مردم نشــان دهد، قطعاً مــردم آن را 

می پذیرند و می کوشــند که آن اشــتباهات را از 
خود دور کنند.

 کدام یک از معلم های دوران مدرسه ات  
را هنوز دوست داری؟ به چه دلیل؟    

من همة معلمان دوران مدرســه ام را دوســت 
دارم و از آنهــا تشــکر می کنــم. ولــی خــب اگــر 
بخواهــم یکــی از آنهــا را نــام ببــرم، می توانــم 
بگویم خانم محبوبه کریمی نژاد، دبیر ســاخت 
استاپ موشن. چون ایشان صادقانه اطالعات 
بســیاری در مــورد پويانمايــي بــه مــا دادنــد و 
خوش رو و خوش اخالق بودند. در ضمن، دبیر 

مربوط به پويانمايي قوانین وسواســی ها هم ایشــان 
بودند که کمک های زیادی در ساخت  آن به ما کردند.

 باز هم قرار است فیلم بسازی؟
بله، قطعاً.

 با چه موضوعی؟
خودم بیشــتر به گونــة )ژانر( کمدی عالقــه دارم؛ چیزی که 
بتواند روی لب های مردم خنده بیاورد. البته ممکن است در 
حیطة کمدی - اجتماعی باشد که بتواند عالوه بر طنزبودن، 

پیامی مؤثر را  به مخاطبان القا کند.

 نرگس رفاهی با شنیدن این کلمه ها یاد چه می افتد؟
کرونا:  نابودگر انســان ها، بخشــندة زندگی به طبیعت، و 

رهایی طبیعت از انسان ها.
دوربین عکاسی: خالق فیلم و پويانمايي.

کنکور: کوهی که از دور فتح آن دشوار به نظر می رسد.

 دوست داری در آینده چه کاره بشوی؟ 
به امید خدا یک کارگردان حرفه ای.

 اگــر اوقــات فراغتــی داشــته باشــی کــدام گزینه را 
انتخاب می کنی؟

الــف( تماشــای فیلــم     ب( مطالعــة کتــاب    ج( 
ورزش      د( بودن در کنار خانواده

مــن تماشــای فیلــم را انتخاب می کنــم؛ مخصوصاً 
فیلم های پویانمایی تا بتوانم با دیدن آن ها ایده های 
جدیدی را در ذهنم پرورش بدهم و با تحلیل شــان 

مطالب ارزشمندی به اطالعاتم اضافه کنم.

 مهمترین آرزوی نرگس رفاهی چیست؟ 
مهمتریــن آرزوی مــن ایــن اســت کــه بــا هنــرم و 
فیلم هایی که قرار است در آینده بسازم، بتوانم حداقل تعداد 
کمــی از انســان ها را  تحــت تأثیــر قــرار بدهم و آنهــا را حتی 
شده برای چند ثانیه، از دغدغه ها و مشکالتشان دور کنم تا 

از زندگی لذت ببرند.

 االن دوست داری از چه کسانی تشکر کنی؟
اول از همــه خــدا را شــکر می کنــم کــه در همــة مراحــل 
زندگــی بــه مــن کمــک کــرده و مــرا تنها نگذاشــته اســت. 
بعد از خانواده ام تشــکر می کنم که همیشــه در 
کارهــا مــرا  همراهــی کرده انــد. در آخر هم از 
دوســت عزیزم، پریســا محســنی متشــکرم که 

این پويانمايي را با هم ساختیم.

بــرای  رفاهــی  نرگــس  حــرف  آخریــن  و   
دانش آموزانــی کــه دوســت دارند فیلم بســازند، 

چیست؟ 
فکر می کنم بزرگترین تجربه ای که در این زمینه 
کسب کرده ام و دوست دارم به اشتراک بگذارم، 
این است که نباید از شکست در کارها بترسیم. 
مثــالً اگــر کارمــان در جشــنواره ای رتبــه نیــاورد، 
نبایــد از خودمــان و اســتعدادمان ناامیــد شــویم و 
انگیزه هایمان را از دست بدهیم. بلکه باید تالشمان را بیشتر 

کنیم و با تمام انرژی به راه مان ادامه بدهیم.

  موفق باشی.
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شايد براي بسياري از رفتارهاي عاشقانه نتوان دليل عقلي و توجيه منطقي پيدا كرد، اما عاشق براي آنچه مي كند 
نه دليلي مي آورد و نه از كسي دليل مي خواهد. عشق مادر به فرزند نمونه اي است كه در دسترس همگان است. 
عشق هاي ديگري مانند عشق مجنون به ليلي و فرهاد به شيرين كه دستمايه سرودن صدها منظومه عاشقانه درجه 

اول در ادبيات جهان شده اند، جلوه ديگري از عشق است. 
در اينجا هم چه بســيار رفتارها ديده مي شــود كه جز عشــق هيچ تفســيري ندارد. جمعيت مردم هيچ وقت قطع 
نمي شــود. هرچــه بــه جلــو نــگاه مي كنم مردم مي بينــم، مردمي در حال حركت كه آهســته و پيوســته، پيــاده، قدم 
برمي دارند. اين جمعيت گويي رودخانه اي اســت كه شــب و روز جريان دارد و تو قطره اي از آن رودخانه اي. در اين 
اجتماع بسيار بسيار بزرگ كسي به كسي پرخاش نمي كند و كسي با كسي درگيري ندارد. مردم صدا دارند اما غوغا 
و هياهو ندارند، زمزمه دارند اما همهمه ندارند. حركتشان درست مانند عبور يك رودخانه است با قطره هايي به هم 

پيوسته كه آرام و پيوسته به هم، مي لغزند و مي روند.
در اين مسير، در تمامي جاده هشتاد كيلومتري، ايستگاه هايي ساخته اند. با تقريب نود و نه درصد مي توان گفت 

ديگر جايي خالي باقي نمانده است. هر كس به قدر همت خود ايستگاه ساخته است. 
به علي سليماني بازيگر تئاتر، سينما و تلويزيون برمي خورم كه ماجراي جالبي را نقل مي كند: "سال نود و دو بود كه 
براي دومين بار به اين راهپيمايي مي رفتم. تجربه اي از اين سفر داشتم و مي دانستم كه چه جمعيتي گرد هم خواهد 
آمد. پيش از سفر، با قدري شيطنت، در فيس بوك وبگاه The Long Walk ) وبگاهي كه خاص اطالع رساني درباره 
پياده روي هاي طوالني اســت و در سراســر جهان هر كجا پياده روي طوالني واقع شــود در آن اطالع رســاني مي شود و 
شايد در آن سال حدود دو ميليون نفر عضو و مخاطب داشت( پيامي دادم به اين مضمون: هر كسي تمايل دارد به 
يك پياده روي طوالني جديد بيايد، فالن تاريخ بيايد به فالن خيابان در شهر نجف عراق. جمعي كه مسلمان نبودند از 
سراسر جهان گفتند كه حاضرند و به پياده روي مي آيند. تصور كردم همان طور كه من شيطنت كرده ام آنها هم از سر 

شوخي اعالم آمادگي كرده اند و قطعا كسي نخواهد آمد. 
موعدش كه رسيد با خود گفتم نكند كسي جدي گرفته باشد و به آن خيابان رفتم. شگفت زده شدم! ديدم 
آنها آمده اند. مبهوت بودند از موجي كه از مردم در حال پياده روي ايجاد شده است. هر شانزده نفر )هفت 
نفر خانم و نه نفر آقا( حيران بودند كه اين جمعيت كجا مي رود؟ برايشــان به دشــواري و با ايما و اشــاره تا 
جايي كه مي توانستم توضيح دادم كه امام حسين )ع( كه بوده و هزار و چهار صد سال پيش چه اتفاقي 

رخ داده است.
از شنيدن وقايع كربال و زندگي امام حسين )ع( گريه مي كردند. به من گفتند تو ديگر برو. ما تازه 

اينجا كار داريم.
و در موجي از مردم، راهي شدند به سوي كربال ...

آنچه در باال خوانديد، مختصري بود از گزارش راه پيمايي اربعين به قلم غالمعلي حداد 
عادل. دكتر حداد اين كتاب را به برادرشان، شهيد مجيد حداد عادل تقديم كرده 
و با قلمي شيوا از زواياي مختلف به بررسي رويداد پياده روي اربعين پرداخته 
و به قول خودش از عرض و طول و عمق اين رودخانه بزرگ انساني سخن 
گفته است. اين گزارش در 104 صفحه توسط دفتر نشر فرهنگ اسالمي 

به چاپ رسيده است.

نسرين بيژني

مرغ آمين
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1.بابک خوابگاه را گذاشــته بود روی ســرش .... خيلي وقت 
می شــد کــه به حمــام رفته بــود و هرچه دانشــجوی های دیگر 
اصــرار می کردنــد کــه حمــام را بی خیال شــود و بیــرون بیاید و 
نوبت را به آن ها هم بدهد، به حرفشــان اهمیتی نمی داد. او 

در حالی که شیر حمام را تا ته باز کرده بود، فریاد می کشید:
ـ چیــه؟ می خوایــد دســت از دین خدا بردارم؟ مگه شــوخیه؟ 
لبــاس و شــلوارم خونی شــده! می فهمید؟ خونــی! اون هم نه 
خون پشــه که بشــه بی خیالش شد، خون انســان! حاضرم در 
راه آب کشی لباس هام، مشروط بشم و از دانشگاه اخراج، اما 

رسالت آب کشی لباس هام رو تا انتها دنبال کنم!!
اوضاع بدطوری خراب شده بود. کم کم نزدیک بود پای رئیس 
خوابگاه هم به ماجرا باز شود. امیر بی خبر از همه جا، خسته 
و گرسنه به خوابگاه رسید. حسابی نگران بابک بود. صبح زود 
وقتــی از خواب بیدار شــده بــود، او را در جایش ندیده بود و با 
خودش فکر کرده بود که البد زودتر از همیشه راهی دانشگاه 
شده است؛ اما توی دانشگاه هم خبری از بابک نبود. تلفنش 
را هم جواب نمی داد. شلوغی جلوی حمام خوابگاه، توجه امیر 
را جلب کرد. بیشــتر دقت کرد. خودش بود! صدای فریادهای 
بابک می آمد! جلوتر رفت و از یکی دو نفر موضوع را جویا شد. 

وقتی قصه را فهمید تقریباً نزدیک بود سکته کند!
امیر به ســرعت دوید و خودش را به پشــت در حمام رساند. 
بابک حسابی جوگیر شده بود و نطق مفصلی را در مورد اعتقاد 

به آب و آب کشی ایراد می کرد! امیر فریاد زد:

ـ بابــک، منــم امیر! معلومه داری چــه کار می کنی؟ این همه 
وقت توی حمام موندی که چی؟

بابک صدای امیر را شناخت و جواب داد:
ـ خــوب شــد اومــدی امیر جون! بــه کمکت نیاز داشــتم. این 
دانشجوهای خیره سر رو از اینجا دور کن تا من بتونم با خیال 

راحت دینم رو حفظ کنم!!
ـرای حفــظ  ـ ایــن چرت وپرت هــا چیــه داری می گــی بابــک؟! ـب

دینت چند ساعته رفتی توی حمام به آب و آب کشی؟
بابک نعره کشید:

ـ ای خدا! ای خدا! می دونستم تو هم رفیق نیمه راهی امیر!! 
می دونستم تو هم آخرش دین خدا رو می ذاری کنار!!

ـ آخه من نمی فهمم! این حرفایی که داری می زنی چه ربطی 
به دین خدا داره؟

ـ آقــا جــان، مگــه شــلوار و پیراهن من از خون دســتم نجس 
نشده بود؟

ـ خوب شده بود، حاال که چی؟
ـ مگه خون انسان نجس نیست؟

ـ چرا هست؟
ـ مگه نباید لباس نجس رو آب کشید تا پاک بشه؟

ـ چرا این هم درسته.
ـ خب پس رهایم کنید تا با درد خود بمیرم!!

ـ مــن کــه هنوز نفهمیدم تــو داری چی می گی بابک جان. بیا 
بیرون! االن رئیس خوابگاه سر می رسه اوضاع ناجور می شه.

رشته خيال
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ـ مــن تــا لباس هــام رو آب نکشــم و تا این مــکان رو تطهیر 
نکنم، از اینجا تکون نمی خورم.

ـ بابک جان! آب کشیدن اون لباس ها پنج  دقیقه بیشتر کار 
نداره، چطوری چند ساعته که توی حمامی؟

ـ یعنی چه؟ مگه می شه پنج دقیقه کار داشته باشه؟ اینجا 
همه  چیز نجس شــده؛ تازه بعد از آب کشــی لباس هام، باید 
حمام رو هم آب بکشــم؛ بعد هم نوبت آب کشــی در و دیوار 
حمامــه. المپ حمام هم نجس شــده! فقــط موندم چطوری 

توی چاهک حمام رو آب بکشم. آخه اونم نجس شده!
امیر فریاد زد:

ـ مگه دیوانه شدی بابک؟! این حرفا چیه می زنی؟ من فکر 
می کنم تو کالً موضوع پاک کردن نجاسات رو غلط فهمیدی. 
با ریختن این همه آب، به خدا داری اسراف می کنی. همین 
االن بیــا بیــرون، من بهت قول می دهم که موضوع رو دقیقاً 

برات توضیح بدم ... 
ـ پس با این همه نجاسات چه کنم؟ لباس های خونی، در، 
دیــوار، المــپ، چاهک، صابــون، لیف، چوب لباســی ... بخار 
حمام هم نجس شــده!!! راســتی بخار حمام رو چطوری باید 

آب کشید؟!!!
ـرادر مــن! لباس هــا رو فعالً بنداز توی تشــت و با خودت  ـ ـب
بیار بیرون. وقتی مسئله رو توضیح دادم، می فهمی که چقدر 

راحت و ساده هست.
ـ شاید دروغ بگی!

ـ آخه تو تا به حال از من دروغ شنیدی؟
باالخــره بــا اصرارهــای امیر، بابــک رضایت داد کــه از حمام 
بیــرون بیایــد! او و امیــر زیر نگاه ســنگین ســایرین به ســوی 

اتاقشان حرکت کردند.

2. امیر کتری را روی اجاق گذاشت تا چای را دم کند. بابک 
گوشــه ای نشســته بــود و پتویــی دور خــودش پیچیــده بــود و 

حسابی می لرزید. امیر نگاهی به او انداخت و گفت:
ـرای آب کشــیدن دو تــا دونه  ـ خــب مگــه مجبــوری پســر؟ ـب

لباس ببین چه قشقرقی به پا کردی!
ـ یعنی چه؟ یعنی دین نداشته باشم؟

ـ بابا! تو چرا هرچی می شه، زود ربطش می دی به بی دینی؟ 
مگر ما خدایی نکرده گفتیم بی دین باش؟ لباس نجس را باید 
آب کشــی کرد؛ اما نه به روشــی که شــما انجام می دی. اصالً 
دین اســم این روش شــما رو می ذاره اســراف؛ اســراف هم از 

گناهان کبیره است.
ـ آقا من رفتم مسئلة شرعی رو از همون 

جــزوة خــودت دیدم و دقیقــاً هم طبق 
همون عمل کردم.

ـ خب، پس یک  بار برای منم توضیح 
بده تا بفهمم.

بابــک بــادی بــه غبغــب انداخــت و 
گفت: 

ـ بســیار خوب توضیح مــی دم! البته 
بهتر بود خــودت می رفتی مطالعه 

می کردی!
خــوب نیســت که دنبــال لقمة 

حاضر و آماده باشی!!
امیر سرش را تکان داد و گفت:

نتیجــة  می شــه  حــاال  می کنــم!  مطالعــه  مــی رم  ـ چشــم 
مطالعاتتون رو بفرمایید؟

ـ ببین فرزندم!! یک چیزهایی داریم که به اون می گن »عین 
نجاست« مثل خون، ادرار، مدفوع و ...

ـ بله بابک جان! این ها را که خودم می دونم باقیش رو بگو!
ـ عجله نکن فرزند! عجله کار شیطان است!! حاال دقت کن 

تا یکی از احکام مهم رو در مورد نجاسات برات بگم.
ـ بفرمایید بابک خان!

ـ اگــر عیــن نجاســت یا چیز نجس، به جســم پاکــی برخورد 
بکند و هر دو یا یکی از آن ها خیس باشد، جسم پاک نجس 

می شود. فهمیدی؟
ـ آفریــن ایــن هــم درســته و مشــکلی نــداره؛ امــا مــن هنوز 
ربــط ایــن حکم درســت رو با چند ســاعت مونــدن توی حمام 

نمی فهمم!
ـ تو می خوای نزد ما کســب فیض کنی یا می خوای لجبازی 

در بیاری؟
ـ خدا بگم چکارت کنه بابک! زود بگو قصه چیه! به خدا کلی 

کار دارم!!
ـ بسیار خب امیرآقا! حاال که جای من و شما عوض شده و 
شــما داری از من درس می گیــری )!!!(، بگو بدونم مهم ترین 

پاک کننده ی نجاست چیه؟
ـ خب معلومه، آب!

ـ آفرین امیر جان! پس من برای اینکه لباس های نجسم را 
پاک کنم باید از چی استفاده می کردم؟

ـ آب!
ـ خب منم همین کار رو کردم دیگه!

ـ بله! اما نگفتی چرا چندين ساعت کشش دادی؟
ـ آهان! این قسمتش چند تا نکتة فنی داره امیر جان! من 

توضیح می دم و تو سعی کن بفهمی!
ـ چشم!

ـ آبی داریم به نام »آب قلیل« که معموالً در دفع نجاست ها 
از اون اســتفاده می شــه. خاصیــت ایــن نوع آب این هســت 
کــه بــه محض برخورد با هر چیز نجس، نجس می شــه. حاال 
داستان از این قرار بود که من صبح زود ساعت هفت، رفتم 
حمــام خوابــگاه تا لباس های خونی خودم رو آب کشــی کنم. 
شیر آب رو باز کردم و شلوار خونی رو زیر آب قلیل گرفتم!! 
بعد یک دفعه همین حکم شــرعی رو که به تو آموزش دادم 
بــه یــاد آوردم؛ امــا دیگه خیلی دیر شــده بود چــون آب قلیل 
شــیر، به شــلوار خونی خورده بود و نجس 
بــود. آب نجــس روی زمیــن  شــده 
ریخــت و زمیــن هــم نجس شــد! 
خواســتم خــودم رو بنــدازم کف 
حمام و مثل یک سد عمل کنم 
)!!!( تا از نفوذ نجاست به بقیة 
جاهــای اون جلوگیری بشــه؛ اما 
پــام رفــت روی صابونی که اون جا 
ول شــده بود و با مخ رفتم 

کف حمام!



ـ عجب! خب بعدش؟!
ـ هیچی! آب قلیل موذی، بازی درآورد و پرید اون طرف حمام 
رو هم نجس کرد! صابونی هم که آب قلیل به اون خورده بود، 
نجس شده بود! صابون از زیر پای من در رفت و خورد به دیوار 
حمام و از اونجا هم رفت و با شامپو و لیف من روبوسی کرد!! 
پــس هم دیوار نجس شــد، هم شــامپو و هم لیــف!! بعد آبی 
که روی صابون نجس بود، در برخورد با لیف، از اون جدا شــد 
و پاشــید روی المپ! پس در اینجا المپ هم نجس شــد! من 
سعی کردم انگشت شست پام رو فرو کنم توی چاهک حمام تا 
آب قلیل نجس، حداقل چاه رو نجس نکنه!! اما انگشتم بزرگ 
بود و توی چاهک نرفت! در این هنگام مالحظه کردم که بخاری 
در حمــام مــوج می زنــه! فهمیدم کــه ای داد بیــداد، بخار حمام 
هم که البد از تبخیر آب قلیل هست، نجس شده!! نفسم رو 
حبس کردم تا بخار نجس را استشمام نکنم! یکی دو دقیقه هم 
موفق عمل کردم؛ اما داشتم خفه می شدم!! این بود که مجبور 
شــدم بخار آب نجس رو تنفس کنم! بخار وارد ریه هام شــد و 

اون ها رو هم نجس کرد!!
ـ بابک تو حالت خوبه؟

ـ بله که خوبم! بگذار باقیش رو بگم تا بفهمی که برای حفظ 
پاكي چه جان فشانی ها کردم! ... حاال عالوه بر اینکه باید کاشی 
به کاشی حمام رو آب می کشیدم، الزم بود تا درون بدن خودم 
رو هم که بر اثر استشمام بخار آب نجس شده بود، آب کشی 
کنم! در این وقت بود که آب حمام قطع شــد. من هم مجبور 
شــدم بخوابم و ســه بار از کف حمام آب بخورم تا درون بدنم 

آب کشی و پاک بشه!!!
ـ دیگه داری حوصلة من رو سر می بری، بابک!

ـ ... بعــد بــا خــودم فکر ـکـردم این بخــار حتماً به 
بیــرون هــم ســرایت ـکـرده و به بچه های پشــت در 
حمام هم رســیده! تازه پروژة بعدی این بود که بعد 
از اومــدن آب، اون هــا رو هــم آب کشــی کنــم وگرنــه 
مدیونشــون می شــدم!! حاال تنها نگرانی من اینه 
که بخار نجس به ساختمان خوابگاه هم رسیده 
باشه! اون رو باید چطوری آب بکشیم؟! خیلی 

سخته!!
امیــر کــه حســابی حوصلــه اش از ا راجیــف 

بابک سر رفته بود، فریاد زد:
ـ کافیــه دیگــه بابــک! ایــن چرت وپرت ها 

چیه داری پشت سر هم می گی؟
ـ هیــچ هــم چرت وـپـرت نیســت! عیــن 

حقیقت و عمل به دستورات شرعيه!
ـ آخه مرد حسابی اگر قرار بود همه مثل تو چیزهای نجس رو 

آب بکشن که خانه خراب می شدیم!!
ـ بله که می شدیم! عمل به دین خدا مَرد می خواد امیرآقا!

ـ یعنی همة این اتفاقات و به قول شــما نجس کاری ها وقتی 
رخ داد که آب شیر حمام با شلوار نجس جنابعالی برخورد کرد، 

بله؟
ـ بله، کامالً درسته!

ـ گفتی آب شیر حمام چه نوع آبی هست؟
ـ »آب قلیل« دیگه!

ـ اون وقت تعریف آب قلیل رو هم می شه بفرمایید؟
ـ آب قلیل؟ آب قلیل چیزه ... آب قلیل به آبی گفته می شه 

که یک حالت قلیل داشته باشه!!!
ـ برادر من! شما که فرق بین »آب قلیل« و »آب کر« و »آب 
جــاري« رو نمی دونــی، برای چی بی خودی اظهار نظر می کنی و 

آب و آب کشی الکی راه میندازی؟!
ـ آب کر و آب جاري دیگه چیه؟

ـ به آب هایی مانند آب لوله کشی یا همون آب شیر، آب دریا 
و آب رودخانه، »آب جاري« و به آب استخر و آب حوض هایی 
که اضالع اون ها بزرگ تر از ســه ونیم وجب یعنی حدود هفتاد 

سانتی متر باشه، »آب کر« گفته می شه.
ـ خب حاال چه فرقی می کنه؟! فرض کن اسم آب شیر حمام 
عوض آب قلیل، بشه آب کر. در اصل قصه که فرقی نمی کنه.

ـ اتفاقــاً خیلــی خیلی فــرق می کنه! طبق حکم شــرع، ویژگی 
آب های کر و جاری این هست که در برخورد با هر چیز نجس، 

اگر رنگ یا بو یا مزه اون ها عوض نشه، نجس نمی شن!
ـ نــه بابــا؟!! یعنــی چنــد ســاعت تــالش مــن در راه پاكســازي 

بیخودی بوده؟
ـ تالش در راه پاكســازي هرگز بی خودی نیســت؛ مشــکل اینه 
کــه تــالش تو در جهت اســراف و ندونم کاری بــوده نه در جهت 
پاكي!!! چند ساعت توی حمام آب ریختی، اگر می گذاشتم به 
حال خودت بمونی، البد االن داشتی کلة رئیس خوابگاه رو آب 

می کشیدی؛ چون بخار آب به او هم رسیده بود!!
ـ بعید هم نیست!! چون بخار از حمام بیرون زده بود!!

ـ بسیار خب! حاال اگر مقدار آبی کمتر از آب کر باشه، اسمش 
می شــه آب قلیــل. خصوصیــت آب قلیــل هــم همون طــور که 
خودت گفتی این هست که به محض برخورد با هر چیز نجسی، 
نجس می شه. حاال می تونی برای آب قلیل چند تا مثال بزنی؟

ـ بلــه کــه می تونــم! بــا ایــن تعریــف کــه تــو ـکـردی، آب قلیل 
می شــه مثل آبی که توی درِ نوشــابه جمع می شــه یا مثالً توی 
چاله چوله های آسفالت خیابان. یا در چشم کبوتری که هراسان 

باشد و بگریزد از دام صیاد!!!
ـرای مثــال زدن هیچــی پیدا نمی شــد کــه این  ـ یعنــی دیگــه ـب
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چرت وپرت ها رو گفتی؟
ـ این ها آب قلیله دیگه!!

ـ عزیــز مــن! آب قلیلــی کــه مد نظر ماســت، مثالــش این ها 
نیســت. مثالش می شــه آب آفتابه یا مثالً آب لیوان یا پارچ یا 
حوضی که ابعادش کوچک تر از اون چیزی باشه که بهت گفتم. 
البته آب چاله چوله های کف خیابونو خوب گفتی. اگر قرار باشه 
مثالً لباس یا چیز نجسی رو با آب کر آب کشی کنی، یک روش 
داره و اگــر بخــوای بــا آب قلیــل ایــن کار رو بکنــی، روش دیگه. 
پس آب شــیر حمام، آب کر بوده و در برخورد با شــلوار خونی 

جنابعالی، نجس نشده.
ـ تــو گفتــی آب شــیر حمــام، آب کر هســت؛ پــس اول روش 
آبکشــی با آب کر رو بفرما؛ اما دقت کن که اشــتباه نکنی چون 
خودت هم می دونی که من مطالعات گسترده ای در این زمینه 

دارم و اگر جایی رو اشتباه بگی مچتو می گیرم!!
ـ بلــه! می دونــم! از چنــد ســاعت موندنــت تــوی حمــام کامالً 
معلومه!! به هر حال برای پاک کردن چیز نجس با آب کر، اول 
باید عین نجاســت رو برطرف کنی. مثالً فرض کن قاشــقی به 
خون آلوده و نجس شــده. در این حالت باید لکه ی خون رو از 
روی قاشــق کامالً پاک کنی. بعد یک بار قســمت نجس رو زیر 
شیر آب می گیری یا اون رو داخل آب استخر، رودخانه یا حوض 

فرو می بری. همین و تمام.
ـ یعنی چه؟ یعنی چلوندن نمی خواد؟

ـ آخه قاشق رو می شه چلوند؟
ـ من چه می دونم!

ـرات توضیح بدم. ایــن در مورد آب  ـ پــس صبــر کن تا کامل ـب
کر بود. حاال می رسیم به آب قلیل. برای آب کشی چیزی با آب 
قلیــل، مثــل روش قبل، اول عین نجاســت رو از روی اون پاک 
می کنی، بعد اگر اون چیز با ادرار نجس شده باشه دو بار و اگر 
با غیر ادرار نجس شده باشه یک بار آب می ریزی تا پاک بشه. 
تمــام شــد رفت پی کارش. به همین ســادگی. دیگــه ادابازی و 
وسواس هم ندا ره که نمی دونم این پاشید روی اون و اون پرید 
خورد توی دیوار و از دیوار کمانه کرد به سمت در و بخار رفت تا 
دفتر رئیس خوابگاه! به این حساب بخوای پیش بری باید کل 

کرة زمین رو آب کشی کنی!
ـ این که خیلی راحته! من تا حاال فکر می کردم برای آب کشی 

درست لباس باید اون رو بچلونی!
ـ بله درســته! لباس یا هر چیز دیگه ای که آب توی اون نفوذ 
می کنه مثل حوله، فرش و .... اگر نجس بشه، فقط با ریختن 

آب یا فروکردن در آب پاک نمی شه.
ـ بفرما! نگفتم پای چلوندن هم در میانه!!!

ـ روشش این طوری هست که باید پس از هر بار تماس این 
اجسام با آب، یک بار هم چلونده بشن تا آب از اون ها خارج 
بشه. خب حاال فرض کن لباسی داریم که با ادرار نجس شده، 

چطوری باید با آب قلیل اون رو آب بکشیم؟
ـ چــه آب قلیلــی؟ آب لیــوان؟ پــارچ؟ آفتابه؟ چالــة خیابان؟ 

چشم کبوتر؟
ـ از دست تو بابک! فرض کن آب یک بطری.

ـ خــب لبــاس رو برمــی داری و آب بطــری رو روی آن خالــی 
می کنی، بعد می ری سر خیابون منتظر می شی تا یک ماشین 
رد بشه. در موقع مناسب لباس رو میندازی زیر چرخ ماشین 

تــا چلونــده بشــه و آب از اون خــارج بشــه!! بعــد لبــاس رو 
برمی داری میای یک بار دیگه با آب جاری آب می کشــی و باز 

می ری سر خیابون! بعد ...
ـ تــو چرت وـپـرت نگــی می میــری بابــک؟! اول از همــه عیــن 
نجاست رو برطرف می کنی. بعد مقداری از آب بطری رو روی 
اون می ریــزی و بعــد لبــاس رو فشــار می دی تــا آبی که جذب 
ـکـرده، خــارج بشــه. بعد یک بــار دیگه هم عین همیــن کار رو 
انجام می دی تا لباس پاک بشــه. یعنی دوباره آب می ریزی و 
پس از هر بار آب ریختن، لباس رو فشار می دی یا به قول تو 

می چلونی تا در نهایت پاک بشه.
ـ اگر بنا باشه با آب کر این کار رو انجام بدیم چی؟

ـ آهان! روش آب کشی با آب کر آسون تره. فرض کن بخوایم 
ایــن لبــاس نجــس رو زیر شــیر آب، آبکشــی کنیــم. اول عین 
نجاســت رو برطرف می کنیم، بعد یک بار اون رو زیر شــیر آب 
می گیریم و بعد می چلونیم تا پاک بشه. اگر به جای شیر آب 
می خواســتیم تــوی رودخانه یــا توی هر نــوع آب کر دیگه هم 

لباس رو آب بکشیم، دقیقاً باید همین کار رو می کردیم.
ـ به همین راحتی؟
ـ به همین راحتی!

ـ مــن تــا حاال فکر می ـکـردم اگر بخوای لبــاس نجس رو توی 
رودخانه آب بکشی، باید لباس رو با خودت ببری کف رودخانه 

و ماساژ بدی تا پاک بشه!!
ـ این هــا رو جــدی می گی یا من رو دســت انداختی بابک؟ در 

ضمــن، ما چیــزی به نام بخار نجس 
هم نداریم فهمیدی؟

بابــک بــه جــای جــواب، هــوا را بــو 
کشید و گفت:

ـ بــوی نجس چی؟ بوی نجس هم 
نداریم؟

ـ بوی نجس یعنی چی؟
ـ بوی سوختنی نمیاد امیر جون؟

امیــر محکم توی پیشــانی اش زد و 
گفت:

ـ ای وای، دیــدی چــی شــد؟ کتــری 
سوخت! اصالً یادم رفت می خواستم 

چای درست کنم!!
بابک لبخندی زد و گفت:

هــم  رو  ســوخته  کتــری  احــکام  ـ 
بلدی؟

هــر دو زدنــد زیــر خنــده و صــدای 
دفتــر رئیــس  تــا  خنده شــان رفــت 
خوابــگاه که بی خبــر از همة آب های 

ـرای خــودش روزنامــه می خوانــد و چای  کــر و قلیــل، داشــت ـب
می نوشید ...

٭٭٭
داســتاني را كه خوانديد برگرفته از كتاب دو امتحان! نوشــته 
آقاي محمد علوي نهاد اســت كه توســط انتشــارات دليل  ما و 
مؤسسه فرهنگي رشد پوياي نجات به چاپ رسيده است. براي 
خواندن داســتان هاي جذاب بيشــتر مي توانيد كتاب را تهيه و 

مطالعه كنيد.



اسماعیل امینی

چند سطر سست و بی سر و ته را برایم فرستاده و پرسیده:
- نظرتان راجب این شعر چیست؟

 به نظرم این نوشته اصالً شعر نیست. پر است از غلط، همان طور که »راجب« غلط است و 
»راجع به« صحیح است.

- همه که مثل شما شاعر و معلم ادبیات نیستند که غلط و درست برایشان مهم باشد. به هر 
حال این شعر درد و دل مردم را گفته است.

 گفتم که این نوشــتة  پُر از غلط، شــعر نیســت. ضمناً "درد و دل" هم غلط اســت و "دردِ دل" 
صحیح است.

- برو بابا شما معلم های ادبیات هم فقط بلدید به غلط های دیگران گیر بدهید.
٭٭٭

بســیارند کســانی که عالقــه ای به مطالعه و کتــاب ندارند، اما به اقتضــای موقعیِت اجتماعی، 
ِ  شــعر نشــان بدهند.شــماری از این جماعت تحصیالِت عالی هم  ناگزیرند که خود را دوســتدار
دارند؛ کارشناس و دکتر و مهندس و حتی مدرس دانشگاهی اند. اما در زمرة همان هایی هستند 
که به جای »برخاســتن« می نویســند: »برخواســتن« و به جای »حافظ شــیرازی« می نویســند: 

»حافظه شیرازی«.
یعنی از سرِ زانوی نوشته  هایشان معلوم است که چقدر با کتاب و مطالعه بیگانه اند.

این دوســتداراِن شــعر انگار نمی دانند که شــعر چیزی بیش از جمله های موزون و نیمه موزون 
است، و حرف های شاعرانه نیز چیزی بیش از آه و اندوهِ مصنوعی و تقلیدی است.

انگار نمی دانند که هر شــعری که چند تا »جان من جانان من، یار من دلدار من، جان جهان 
من تویی« داشت، لزوماً شعر عرفانی نیست.

باريك تر از مو
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شعر گاهی خیلی ساده و صمیمی است؛ مانند این دوبیتی باباطاهر:
خوشا آنان که هِر از بِر ندونند

نه چیزی وانویسند و نه خونند
چو مجنون سر نهند اندر بیابان
تو کوچه صداش می یادصب زود وقتی که بادیا مثلِ این شعر از عمران صالحی:در این کوها روند آهو چرونند

آی نسیم سحریپا می شم فوری درو وا می کنم داد می زنم:
یه دلِ پاره دارم چن می خری؟

گاهی هم شــعر زبان پیچیده ای دارد. اما هر چه هســت، حرف های 

تکراری و ســطحی و جمله های شــلخته و پر از غلط، شــعر نیست؛ هر 

چند به مذاقِ جماعتی پرشمار خوشایند باشد.



گل سبزپوش 
شکست آینة روشن پگاه مگر؟

نشست هالة ماتم به گرد ماه مگر؟

گرفت در بغل او را و چون ستاره گریست
سپیده سر زد از آيينة نگاه مگر؟

گذاشت پای به میدان به عزم سرخ جهاد
نداشت واهمه از آن همه سپاه مگر؟

چه زود مثل پرستو از آشیان برخاست
گذشت فصل نشستن به خیمه گاه مگر؟

بلندقامت خورشید را به مشت گرفت
که روز لشکر شب را کند سیاه مگر؟

به سوگ بدرقه چشم شرف به اشک نشست
نبود در دل تنگش به غیر آه مگر؟

کجاست سبزترین اشک؟ تا به دشتی داغ
بریزد آب بر این آتش گیاه مگر؟

نگاه تشنة خورشید برق میدان گشت
فتاد ماه فلک بر حریم راه مگر؟

به غیر او که گل سبزپوش یاسین است
کسی رسیده به این آسمان جاه مگر؟

واژه ها پرنده اند
که با بهار و کتاب ها

از راه می رسند.

برای واژه ها
مرزی وجود ندارد

جز ستارگان، ماه و خورشید!

بعضی از آن ها
آشنایند مانند قناری

بعضی ها عجیب اند؛ مثل درازدامِن ِدرخشان

بعضی از واژه ها
در قفس می میرند

ترجمة این واژه ها دشوار است

بقیه
آشیان می سازند
جوجه می آورند

جوجه هایشان را گرم نگه می دارند
و به آن ها غذا می دهند.

به واژه هایت بیاموز
چگونه پرواز کنند
سرانجام یک روز

خواهی دید 
که دسته دسته دور می شوند

حروف ِ این صفحه  
ردپاهایی است

که از آن ها 
دریا مانده است.

 
بر ساحِل

واژه ها پرنده اند
 words 
are birds
that arrive
with books
and spring

for them
there are
no borders
only stars
moon and sun

some words
are familiar
like canaries
others are exotic
like the quetzal bird

some words
die caged
they're difficult
to translate

and others
build nests
have chicks
warm them
feed them

teach them
how to fly
and one day
they go away
in flocks

the letters
on this page
are the prints
they leave
by the sea

Words
are Birds

طرح 
تقدیم می کنم

نفِس من برای تو 
تقسیم  می کنم 

قفِس تو برای من

ما باور جدا شده از هم که نیستیم 

همسایة بهشت  و جهنم که نیستیم

این فاصله که فاصلة تا همیشه نیست

ما  در دِل همیم  - غم  ِ سنگ  و شیشه نیست 

طراح من! مرا طرحی دگر بکش 

طرحی که در خودت دارد اثر بکش 

من سایة توأم، تو سایة منی

دور از همیم اگر، نزدیک تر بکش

طراح خویش باش
طراح خوب من  
طرح سپیده تو 
طرح غروب من

ترجمه: مهدی مرادی

غالمرضا شکوهی

BY FRANCISCO X. ALARCÓN

نم باران و همه چیز را فراموش کرده ایگذشتة مشترکی را به آب دادهگیرم مرا به خاطر نیاوریحافظه
چه اهمیت دارد؟

درون چشم های من باشیهمین کافی ست که تا ابدو زیبا نگاه می کنیزيبا مي خنديتو زیبایی
در تنگ بلور نگه نمی دارد.برای حافظه اشهیچ کس هیچ ماهی قرمزی را

امین فرجی

محمدعلی بهمنی

ی
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شــما شــاید در متــون آموزشــی تان دربــارة 
»واج آرایی«  شنیده باشید. واج آرایی چیست؟ 
اینکــه شــاعر در شــعرش یک صــدا را چند بار 
تکــرار می کنــد. مثــالً در شــعر قدیــم، مصراع 
»شــب اســت و شــاهد و شــمع و شــراب و 
شــیرینی«، از سعدی،  یک واج آرایی معروف 
اســت. در شــعر امروز هم شــاعران بســیار از 
ایــن کار ها کرده اند، از جمله مرحوم نصر الله 

مردانی در این بیت:
صدای سم سمند سپیده می آید

یلی که سینة ظلمت دریده، می آید
ایــن تکــرار صوت هــا گاهی به شــکل تکرار 
یــک حــرف دیــده می شــود، گاهــی به شــکل 
تکــرار یک مصوت، مثــل »آ«، »او« و »ای«. 
ایــن دومــی را در این مصراع حافظ می بینیم 
کــه می گوید: »من که شــب ها ره تقوا زده ام 
بــا دف و چنــگ.« حاال این مصــراع را به این 
صورت بنویســیم تا متوجه شــویم که جریان 

چیست: 
من که شب ها

ره تقوا
زده ام با

دف و چنگ
ایــن تکرارهای صوت ها در واقع بخشــی از 
موســیقی داخلی شــعر به حســاب می آید  و 

شعر را زیبا و جذاب می سازد.

واج آرایی چیست؟

با تکرار درست می شود؟

ولی خب قدری ساده اندیشی است اگر تصور 
کنیــم کــه اثر این نوع موســیقی فقط بــا تکرار 
حــرف احســاس می شــود. نباید تصــور کرد که 
شــاعر برای به کمال رســاندن شــعرش از این 
نظر، همیشه باید کلمات را بر مبنای صوتشان 
انتخــاب کند. اگر این کار را بکند شــبیه کســی 
خواهــد بود کــه کتاب هــای کتابخانــه اش را بر 

اساس رنگ کنار هم می چیند.
و طبیعتــاً زیــاده روی در ایــن کار هــم خــوب 
نیســت. نبایــد شــاعر بگــذارد کارش بــه اینجــا 

بکشد که مثالً بگوید:
ای صدای صاف تصنیف صدف

و ای عبور عاج در عصر علف
ای تو بر الالی الدن لب زده

ای تو بر شوالی شبنم شب زده

و اي عبور عاج در عصر علفاي صداي صاف تصنيف صدف

محمدکاظم کاظمی

تصویرگر: محمدرضا اکبری

اوج و موج
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گشت وگذار در ملکوتی که پیش روستما را خوش است سیر سکوتی که پیش روست
شیدایی دو دسِت قنوتی که پیش روستبر گیسوی تغزّل ما شانه می کشد

این سفرة  معطّر قوتی که پیش روستتجریدی از طراوت گل های مریم است
این چند کوچه تا جبروتی که پیش روستبگذار با ترنّم مستانه بگذرد

ما راهیان وادی سبز سالمتیم
آسوده ایم از برهوتی که پیش روست

تصنیِف سیرِ سادة یک شاخة گل استدر سایه سار خلوت توتی که پیش روستوا می نهیم خستگی خاطرات را
معراج نامة ملکوتی که پیش روست

موسیقی بلند سکوتی که پیش روستیارب مباد بی غزل عاشقی شبی

امــا شــکل پنهان تر و قشــنگ تر ایــن واج آرایی این اســت که کلمــات، ضمن اینکه 
معنی مورد نظر را ارائه می کنند، صداهایشــان هم به شــکلی با عاطفه و محتوای 
شعر تناسب داشته باشد. مثالً نیما یوشیج در شعر »کار شب پا« در جایی می گوید: 
»هــول غالــب، همــه چیزی مغلــوب«. دربارة این شــعر مرحوم اخــوان ثالث حرف 
خوبی می زند. می گوید چون این شعر در فضای جنگلی و مرطوب شمال کشور رخ 
می دهــد، کلمــة »هــول« از نظر آوایی نیز با این فضا تناســب دارد. اخوان می گوید 
که شاعر می توانست در اینجا کلمه های »خوف« و »ترس« را هم به جای »هول« 
بیاورد، ولی »خوف« از نظر آوایی خشک و بیابانی به نظر می رسد و »ترس« سردی 

را القا می کند.
در واقع در این شــعر نیما یوشــیج، ما چیزی فراتر از واج آرایی را می بینیم؛ اینکه 
شــاعر میــان فضــای عاطفی و تصویری شــعرش و نیــز حرف هــا و صداهای کلمات 

هماهنگی ایجاد کرده است. 

و موضــوع دیگر اینکه: آیا رعایت این نکات برای ایجاد 

یــک شــعر خــوب کافــی اســت؟ نــه، نمی تــوان گفت که 

کافی است، بلکه در شعر بسیار رموز و فنون هست که 

مجموعشــان شــعر را به کمال می رساند. به هر حال در 

شعر شاعران موفق این ظرایف را بیشتر می توان دید و 

همین، یکی از رموز موفقیت یک شعر است.

در ادامة بحث، غزلی از زکریا اخالقی می خوانیم که در 

آن، مصوت های »او« در حروف قافیه )سکوت، ملکوت 

و ...( و ردیــف )پیــش روســت(، بــا معنــی مصراع ها که 

در آن ها از »پیش روی« صحبت می شود، تناسب دارد.

زير از عبدالقادر نمونــة دیگــر، بیت 
در  او  اســت.  بیــدل 

اینجــا کــه از رفعــت و 
بلنــدی حــرف می زنــد، 

بــار مصــوت بلنــد  چنــد 
»آ« را آورده کــه آن نیــز 
القاکنندة سمت باالست. 

به پستی های آهنگ طلب، 
خفته است معراجی

نفــس گــر وا گــدازد، تا مســیحا 
می برد ما را

حاال ســؤال این است که آیا شاعران 

این ظرایف را به عمد و با آگاهی رعایت 

کرده اند؟ ما مطمئن نیســتیم. ممکن است 

شــاعر بنا بر ذوق تربیت یافتة هنری خویش، 

ناخودآگاه این کلمات را به این صورت کنار هم 

چیــده باشــد. یعنــی در واقــع یک ذوق و ســلیقة 

درونــی او را وادار کــرده باشــد. ولــی خوب این را 

هــم باید پذیرفــت که این ذوق و ســلیقة درونی 

فقط با مطالعة شــعر و ارتباط مســتمر شــاعر با 

کتاب و محافل و مجامع شعری پرورده می شود 
و رشد می کند.

و آیــا این گونــه ظرایف در همة شــعرها وجود 

دارند؟ نه. حتی ممکن است در مواردی برعکس 

باشــد و شــاعر تناســب میــان اصــوات، معانی و 

ً  همین  عواطف شعر را رعایت نکرده باشد. اتفاقا

چیزهاست که میان شعر عالی، شعر متوسط و 
شعر ضعیف فاصله می اندازد.

مي دمد گاه به شاخ

گاه مي كوبد بر طبل به چوب،

وندر آن تيرگي وحشتزا،

نه صدايي است به جز اين، كز اوست

هول غالب، همه چيزي مغلوب.
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همراهان نازنين مجلة »رشد جوان«، اگر به نويسندگي عالقه داريد و گاه و بي گاه 
كلمه ها را پشت سر هم رديف مي كنيد، بدانيد كه كارشناسان مركز بررسي آثار 
مشتاقانه منتظر دريافت شعرها، داستان ها و قطعه هاي ادبي شما هستند. اگر 
مي خواهيد نامه هايتان به دست كارشناسان مركز بررسي آثار برسد، راحت ترين 

راه اين است كه آثارتان را به اين نشاني رايانامه)ايميل( كنيد:

barresiasar@roshdmag.ir

يك راه ديگر هم ارسال  نامه هايتان به نشاني: تهران، خيابان ايرانشهر شمالي، ساختمان شمارة 4 وزارت آموزش و 
پرورش )شــهيد ســليمي(، شــمارة 266، صندوق پستي 6567- 15875 )مركز بررسي آثار مجالت رشد( است. يادتان 
نرود كه در هر دو حالت نام و نام خانوادگي، سن، آدرس و تلفن خودتان را بنويسيد. اگر سؤالي داشتيد، مي توانيد 

با شمارة 88305772-021 تماس بگيريد. منتظر شعرها و داستان هاي زيباي شما هستيم. 

امتحان تاريخ

تو اي تاريخ جان فرساي شيرين
گرفتم من تكي از امتحانت

چه شب ها خواندم و من گريه كردم
شدم مجنون محبوس در كالست
خشن بودي نخواستي من بخوابم
نشستم من به زور پاي درَست
چه كاري من كنم يا رب اين بار

نداري تو وفايي در مرامت
ندارم ذره اي اميد از تو

شدم عاصي دوباره از كالمت
مراقب ها نشستند رو به رويم

نوشتم چرت و پرت در امتحانت
تو خنديدي بر اين حال نزارم
گرفتم من تكي از امتحانت

زينب قائمي منش، پایة دوازدهم از مشهد

 ســرودن شعر طنز، چندان ســاده نیست و الزم است ما، 
هم به ویژگی ها و عناصر شعر توجه کنیم و هم حواسمان 

به شیرینی طنز در اثر باشد.
زینب عزیز تالش کرده است با جان بخشی به درس تاریخ، 
تخیــل را وارد اثــرش کند و تا حدود زیادی هم موفق بوده 
اســت. او خصلت هایی مثل بی وفایی، خشــن بودن و ... را 
به درس تاریخ نسبت داده که ویژگی های انسانی هستند. 
همین نکته باعث شــده اســت خیال مخاطب، تاریخ را در 
هیئت انسان یا یک موجود زنده تصور کند. اما این تخیل 
وقتــی کامل تر می شــد کــه از ویژگی هــای تاریخ بــودن آن 

بیشتر استفاده می شد.  
اگر در شعر از چند واقعة تاریخی صحبت به میان می آمد، 
شعر از استحکام بیشتری برخوردار می شد. شاید بهتر بود 
شــاعر خــودش را در شــعر به جای مجنــون - که حضورش 
بیشتر بار عاطفی دارد - به شخصیت هایی تشبیه می کرد 
که در تاریخ معروف اند؛ شخصیت هایی مثل لطفعلی خان 
زنــد کــه ماجرایــی تاريخــي دارنــد. اغــراق در ایــن توصیف 

می تواند طنز را در شعر بیشتر کند. 
در پایــان بایــد گفــت یکــی از ابزارهــای ایجاد طنــز، اغراق 
اســت. اگــر شــاعر جــوان مــا بیشــتر از اغــراق در شــعرش 

استفاده کند، آثار طنزآمیزتری را خلق خواهد کرد.

قلمسـتون
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از عوامل مهم شکل گیری سیالب می توان به بارندگی شدید، طغیان آب رودخانه ها و دریاچه ها و امواج عظیم دریا اشاره کرد که ساحل را به زیر آب فرومی برند. چنین 
امواج عظیمی معموالً بر اثر جزرومدهای شدیدی شکل می گیرند که با وزش بادهای سطحی قدرتمند یا زمین لرزه های بستر دریا پدید می آیند و از آنها به »سونامی« 

یاد می شود. با استفاده از سازه هایی مانند دیوار، بند، سد و خاک ریز می توان از وقوع سیالب پیشگیری کرد.

ذرات جامد

گیاهانی که ساقة ضخیمشان پژمرده است.

چنان مقادیر عظیمی از آب در 
سطح وجود دارد که خاک قادر به 

جذب آن ها نیست.

خاک نمی تواند اکسیژن را به 
ریشه ها برساند.

حضور آب، کاهش 
ذخایر اکسیژن 
موجود در فضاهای 
هوادهی شدة درون 
خاک را به همراه دارد.

سد برق آبی

با گذراندن جریان آب از 
درون توربین ها می توان 

برق تولید کرد.

وقتی بتوان جریان آب را کنترل 
کرد، بهره وری کشاورزی هم 

افزایش می یابد.
می توان انرژی 

الکتریکی 
تولیدشده در 

سد را به خانه ها 
منتقل کرد.

رودخانه های بزرگ از جلگه ها می گذرند؛ 
برای همین این مناطق از سیالب های 

تکرارشونده خسارت می بینند.

خروشِ  آب 
زمین های سیل زده

وقتی زمین برای روزها یا ماه ها زیر سیالب غرق شود، هوای 
موجود در خاک با آب جایگزین می شود؛ بدین ترتیب از ذخایر 
اکسیژن موجود در خاک کاسته می شود و فعالیت های زیستی 

گیاهان و حتی خود خاک تحت تأثیر قرار می گیرد. در این 
حالت، دو سرنوشت در انتظار خاک است: اگر آب به میزان 

کافی نمک نداشته باشد، تجزیٔه ناکامل مواد آلی )زیستی( و 
شسته شدن چشمگیر مواد معدنی، افزایش اسیدیتٔه خاک را 

به همراه دارد؛ اما اگر آب حاوی مقادیر عظیمی از نمک باشد، 
نمک درون خاک باقی می ماند و مشکل دیگری به بار می آورد: 

افزایش شوری خاک.

کاهش
به دنبال سیل، بخش هایی 

از خاک که اکسیده 
شده اند، کاهش می یابد و 
بدین ترتیب، خواص خاک 

تغییر می کند.

مهار سیالب
با احداث بند و خاک ریز، 

می توان جریان آب 
رودخانه های مستعد طغیان 

و سیل را تا حد وسیعی درون 
رود حفظ کرد.

خاک ریز
خاک ریزهای خاکی می توانند 

جریان آب را درون 
رودخانه هایی که به طغیان و 

تغییر موقت مسیر خود تمایل 
دارند، نگه دارند.

بند ساحلی
در مناطقی از ساحل که زمین ها پست هستند و در 
معرض سیالب قرار دارند، می توان بندهای حفاظتی 

احداث کرد تا این نواحی را از خطر جزرومدهای مرتفع 
و امواج قدرتمند، حفظ کند.

ميان بُر

ذوالفقار دانشي
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دشت سیالبی
دشت های 

سیالبی، نواحی 
مجاور رودخانه 

یا جریان آب 
هستند که مستعد 

شکل گیری 
سیالب های 
تکرارشونده 

هستند.

باران های سیل آسا
چنین بارندگی های شدیدی 

حاصل سیستم های 
کم فشار، توده های هوای 

ناپایدار و رطوبت شدید 
است.

بارندگی سیل آسا
چنین بارش های 

شدیدی، سطح آب را 
در رودخانه ها و مسیر 

رود باال می آورد.

مقادیر ناچیزی از آب به درون 
دامنه های شیب دار و پوشیده از 

درخت نفوذ می کند.

مناطق پایین دست 
و کم ارتفاع رودخانة 

اصلی، گنجایش جریان 
افزایش یافتة رودخانه های 

فرعی را ندارند.

خانه ها و درخت ها با آب 
پوشیده می شوند.

مسیر طبیعی 
رودخانه

ژنراتور برق
درون توربین، انرژی جنبشی 
آب به انرژی مکانیکی تبدیل 
می شود و ژنراتور، این انرژی 

مکانیکی را به انرژی الکتریکی 
تبدیل می کند.

نیروگاه های برق آبی
این نیروگاه ها از نیرو و سرعت جریان آب برای 

چرخاندن توربین ها استفاده می کنند. دو نوع 
نیروگاه برق آبی وجود دارد: نیروگاه آب جاری که 

انرژی جنبشی طبیعی جریان رودخانه را مهار 
می کند و نیروگاه مخزنی که آب را پشت سد 

انباشت می کند و سپس جریان آب پرفشار را 
برای چرخاندن توربین ها آزاد می کند.

خطوط انتقال برق

ده
ش

ره 
خی

ب ذ
ع آ

فا
ارت

ترانسفورماتورها

سد
آب را انباشت 

می کند تا مسیر 
آن را منحرف کند 
یا شدت جریان را 

در ادامة مسیر، 
تنظیم کند.

شبکه های پاالینده
از عبور اجسام 
ناخواسته به درون 
جریان آب گذرنده 
از توربین ها 
جلوگیری می کند.

4،000،000
برآورد تعداد قربانیان 

مجموعة سیل های عظیم 
سال 1931 )1310( در 

رودهای یانگ تسه و هوای 
چین که مرگ بارترین سیالب 

تاریخ لقب گرفته است.

رودخانة فرعیرودخانة اصلی

برف
روان آب را به درون 

رودخانه افزایش 
می دهد.

35مهرماه 1399



آموزش با طعم كرونا
در خيلي از صفحاتي كه در این مجله می خوانید، حتما از کلمه ي کرونا استفاده شده یا به چیزی اشاره شده که به مفهوم کرونا ربط داشته باشد. 
این ها هم نباشد، خودتان همچنان دارید به کرونا و در خانه ماندن و این موضوع فکر می کنید چرا که کرونا بر همه چیز اثر گذاشت. کووید 19بخش 
مهمی از زندگی ما را رقم زد اما اگر دانش آموزی تر بخواهیم بگوییم، کرونا یک چیز را بسیار تحت تاثیر خودش قرار داد و آن هم آموزش است. 
بعد از مدت ها پشت میز و نیمکت نشستن و گچ تخته سیاه و گرد ماژیک وایت بورد خوردن، تجربة جدیدی در درس خواندن داشتید. تجربة جدید 
آموزش غیرحضوری یا به عبارتی مجازی. قبل از این اتفاقات اگر یک روز به مدرسه ای می رفتید و می گفتید:» از فردا می توانید در خانه بمانید و با 
کامپیوتر درس بخوانید، حتی امتحاناتتان را هم به همین صورت بدهید.« مشابه یک شوخی بود، هیچ کس باور نمی کرد اما در یک روز زمستانی، 

فهمیدیم که دیگر شباهتی به شوخی ندارد. واقعیست.

بیشــتر مــدارس ژاپنی بــا رعایت نکات کم خطر، مدارس را باز کردند. تا خرداد باهم تعطیل شــدند و در برخی مناطق شــد. در ایــن کشــور، مــدارس همگــی شــیوع کرونا با تعطیالت بهاره مصادف اســفند، مــدارس ژاپــن تعطیــل شــد و سه نوبت اســتفاده می کنند. در اواسط عبـــــارتی تــــــعطیالت تابستانی ما را در این ها حدود یکماه طول می کشد و  بـــــه  تعطیالت زمستانی می روند. هرکدام از بهــاری، یکبــار تابســتانی و بعــد هم به در طول سال تحصیلی یکبار به تعطیالت ســه دوره آموزشــی دارند. دانش آموزان از اواســط فروردیــن تــا اواخــر اســفند، نظام آموزشــی ژاپن طوری اســت که تقریبا یکسال طول می کشد؟ می دانستید در ژاپن، سال تحصیلی 
بهداشتی باز شد.

شاید لطیفه های بامزه ای در این باره شنیده باشید. مثال من خودم جایی خواندم که »اگر جای موبایل در مدرسه نیست، جای مدرسه هم 
در موبایل نیست!« اما خودمانیم، خیلی هم بد نشد که برای مدتی هم که شده، از شر 6 صبح بیدار شدن و روپوش پوشیدن و چرت زدن 
سرکالس خالص شدید. همیشه رویای چنین کالسی را داشتید، حاال که دو دستی تقدیمتان کردند، غر می زنید! البته قبول داریم این شیوه 
بخاطر جدید و یکدفعه ای بودنش، نتوانست در بهترین حالتش به شما خدمات بدهد اما فکر کنید اگر روزی این قطع و وصلی های بی موقع 
اینترنت درســت شــود، محتوای کالس هایتان طوری شــود که مجازی درس دادنش راحت باشــد و بتوانید همزمان با درس خواندنتان خیلی 
واضح و نه قایمکی، نارنگی پوست بکنید، چه چیز جالبی می شود. )البته اگر تا   آن موقع تکنولوژی به قدری پیشرفت نکند که بوی نارنگی را 

برای معلمتان بفرستد!(

رویای کالس نرفتن!

در این کشــور، از اوایل شیوع جهانی 

کرونا، مدارس آرام آرام تعطیل شدند. 

چطــور؟ آمــوزش در ابتــــــدا، در خــــــانه و 

به صورت یک روز در هفته انجام می شد. 

برای دانش آموزان ابتدایی چهارشنبه، 

متوســطه پنجشــنبه و دورة تکمیلــی 

روز جمعــه برای آمــوزش غیرحضوری 

و در خانــه، تعیین شــد. بقیــه  روزهای 

هفتــه نیــز دانش آمــوزان بــا شــلوغی 

کمتــری بــه مدرســه می آمدنــد؛ مثــال 

ســاعت ورود و خــروج خاصی برای هر 

گــروه از دانش آمــوزان درنظــر گرفتنــد 

و دانــش آمــــوزان در مقاطــــع زمانـــــی 

گوناگونی سرکالس می نشستند.

سنگاپور

کرونــا و تعطیلــی مــدارس، مشــکلی نبــود 

که فقط کشــور ما را درگیر خود کرده باشــد. 

دانش آمــوزان بیشــتر نقــاط جهــان بــه نوبت 

وارد این بحران شــدند. بعضی کشورها قبل 

ایــران، بعضــی همزمــان بــا مــا و بعضی هم 

کمی دیرتــر. درهرصورت چیزی که درنهایت 

بــه گفتــة یونســکو مشــخص شــد ایــن بــود 

کــه کرونــا مــدارس 90 درصــد دانش آمــوزان 

جهان که این درصد تعداد یک و نیم میلیارد 

دانش آموز در 188 کشــور را شامل می شود، 

تعطیل کرد. 12 میلیون نفر از این یک و نیم 

میلیــارد دانش آمــوز را، دانش آمــوزان ایرانی 

تشــکیل می دهنــد. بیایید با هم بــه کرونا در 

مدارس جهان نگاهی بیندازیم.

آمار دانش آموزی کرونا

جالب اســت بدانید که جمعیت دانش آموزان هندی، بیشــتر از جمعیت کل ایاالت متحدة آمریکاســت، یعنی چیزی حدود 
330 میلیون نفر! حســاب کنید با مجموع معلمان و کادر مدرســه، جمعیت چقدر می شــود! وزیر آموزش و پرورش هند در 
مصاحبه ای گفت:» دانش آموزان ما ســرمایه های این کشــورند. مهم ترین موضوع برای ما حفظ ســالمت آنها و معلمانمان 
است.« و تمام مقاطع تحصیلی را تعطیل کرد. در این بین، دانش آموزان با سامانه ي SWAYAM درس می خواندند که چیزی 

شبیه شاد خودمان است!

هند

ژاپن

زهرا فرنیا

كاوشگر
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اَپ و گپ

 بــا همه گیری ویــروس کووید-19 در سراســر دنیا، 
بازار شایعات داغ شد و حتی بسیاری از منابع نیز 
به دلیل ناشــناخته بودن این بیماری مجبور شدند 
حرف های قبلی خود را پس بگیرند. این اتفاقات 
باعــث می شــوند مــردم بیشــتر ســردرگم شــوند 
و اعتمــاد خــود را نیــز بــه راهکارهــای پیشــنهادی 
از ســوی ايــن منابــع  از دســت بدهنــد. در چنیــن 
شــرایطی که یک بیماری عجیب توانســته همه را 
گیج کند و حتی گاهی به اشتباه بیندازد، بهترین 

راه اعتماد به منابع موثق است. 

   همه با هم علیه کرونا   
   نام اپ: ماسک

   سیستم عامل: اندروید
   حجم: 28 مگابایت

   ستاره:                          

اپ »ماســک« توســط تیمــی از نخبــگان کشــور بــا 
هدف کمک به شــهروندان و کاهش قربانیان ویروس 
کوویــد-19 توســعه داده شــده اســت. ایــن اپلیکیشــن، 
نقشــٔه ابتال به کرونا در کشور، شهر و محل زندگی تان 
را در اختیارتــان می گذارد تا از منطقه های آلوده دوری 
کنید. ســازندگان ماســک با ســرویس نقشــٔه »نشان« 
همکاری کرده اند تا کاربران بتوانند موارد ابتال به کرونا 
را روی نقشــه و به تفکیک شــهر و روستا و حتی محله 

و خیابان ببینند. 
در باالترین قســمت این اپلیکیشــن ساده و 
کاربردی می توانید نمودار کرونا را شامل 
دو بخش آمار روز و آمار کلی در کشور 
ببینیــد. ایــن آمارهــا بــا رنگ بنــدی 
مناسب، در یک نگاه موارد مبتال به 
کرونا، درمان شدگان و فوت شده ها 
را به شما اطالع می دهند. اگر نگران 
وضعیــت ابتالی خــود و خانواده تان 
هســتید، با ثبت نــام در اپ و پاســخ 
بــه تعدادی ســؤال پزشــکی می توانید 
اطالعات بیشــتری به دســت آورید. یکی 
از هدف هــای ســازندگان ماســک، آگاهی بخشــی 

بــه جامعــه و مقابله با انتشــار اخبــار و اطالعات 
نادرست بوده است. به همین دلیل بخشی به 
نام آگاهی بخشــی در نظر گرفته اند که شامل 
آمــوزش، اخبــار و  ســؤال ها می شــود. همــٔه 
مطالب این اپلیکیشــن منبع دارند تا خیالتان 

از صحت اطالعات راحت باشد. 
این اپ برای کاربران اندرویدی عرضه شده 
و آیفون دارهــا نیــز می توانند از نســخٔه تحت 

وب آن استفاده کنند.

این اپ به شش کانال مجهز است که کانال های 
5 و 6 پــس از همه گیری ویــروس کووید-19 ایجاد 

شدند:
1. کانال »شیوع بیماری« که به مدیریت بیماری های 
عفونــی می پــردازد و اطالعات علمی و اقتصادی در 

اختیار شما قرار می دهد.
2. کانال »پشتیبانی« مخصـو ص  کــــارکنانی اسـت 

که به مناطق شیوع بیماری اعزام شده اند.
3. کانــــال »Get Social«  بــــه ارتبــــــاط با جــــــوامــــــع 

آسیب دیده کمک می کند.
4. کانال »آماده سازی« برای مواقعی است که یک 

بیماری شیوع پیدا می کند.
5. کانال »کووید-19« که اطالعاتی دربارهٔ شــیوع این 
بیماری در اختیار متخصصان بهداشت، تصمیم گیرندگان 
و عمــوم مردم می گــذارد. این اطالعات به شــش زبان، 
یعنــی عربــی، چینــی، انگلیســی، فرانســوی، روســی و 

اسپانیایی منتشر می شود.
6. ششــمین کانــال بــا نــام »زبان هــای ملــی کوویــد- 
19« ماننــد کانال پنجم اســت، امــا در زبان هایی مانند 

اندونزیایی، ژاپنی و پرتغالی فعالیت دارد.

   سازمان جهانی بهداشت   
OpenWHO: Knowledge for Health Emergencies :نام اپ   

   سیستم عامل: اندروید و آی او اس
   حجم: 18 مگابایت

   ستاره:                          

فناورى 
كرونایی

بهترین اپلیکیشن های مرتبط با 
ویروس کووید-19

مائده گیوه چین

37مهرماه 1399



همان قدرت 
دیدن سیستم است. 
نــواع ربات ها، ا

یع دســته بندی، سیستم های  صنا

بازرسی محصول، سامانه های تشخیص 

چهره، و ... نمونه هایی از سیستم بینایی 

ماشین هستند. این سیستم ها امروزه در کنترل و 

ناوبری ربات ها کاربرد بسیار دارند و با دیدن محیط 

و تشخیص اشیا و موانع، به هدایت صحیح 

ربات کمک می کنند.

روش های 

متفاوتی برای 

کاربردی کردن و 

استفاده از هوش مصنوعی 

مطرح هستند. در این روش ها 

با ترکیب الگوریتم های برنامه نویسی، 

مجموعه  قوانینی خلق می شوند که 

سیستم ها با استفاده از این روش ها 
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استخرا

یکی از 

حوزه های علوم رایانه، 

هوش مصنوعی و زبان شناسی 

است که به تعامل رایانه و زبان 

انسان می پردازد. بسیاری از چالش های 

پردازش زبان به درک زبان طبیعی مربوط 

می شوند. پردازش زبان طبیعی به طور خالصه یعنی 

به رایانه ها یاد دهیم که چطور زبان های متفاوت 

انسانی را به عنوان ورودی دریافت و با سرعت 

باال پردازش و تحلیل کنند. برخی از ماشین های 

صنعتی و ربات ها و حتی خودروهای هوشمند 

در حال مجهز شدن به سیستم هایی هستند که 

کاربر به  راحتی با آن ها صحبت می کند. این 

ابزارها دستورهای صوتی را با دقت انجام 

می دهند. امروزه دستیاران صوتی بسیار 

محبوب هستند و از تلفن های همراه 

گرفته تا انواع گجت های آنالین یا غیرآنالین، از 

این گونه ابزارها استفاده می کنند.
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ابزارها و روش های متداول

Machine Learning یادگیری ماشین

Natural Language Processing پردازش زبان طبیعی

بر مدار مغز
امروزه در همه جا، از اخبار دنیای فناوری گرفته تا فیلم های علمیـ  تخیلی و 

حتی هنگام کار با شبکه های اجتماعی و ابزارها و وسایل منزل، امکان دارد 

که عبارت »هوش مصنوعی« را بشنوید یا ببینید. اما پیدا کردن تعریف دقیق 

برای هوش مصنوعی کمی سخت است. هوش چیست؟ چه موجود یا فردی 

را هوشمند می دانید؟

فهرستی از پاسخ های عجیب و متنوع پیش روی ما قرار دارد. شاید براساس 

تعریف کتاب های دانشمندان صاحب نام در این رشته بتوان گفت: هوش 

مصنوعی شاخه ای از علوم رایانه ای  است که سعی بر خودکارسازی رفتار 

سیستم ها دارد؛ به  نحوی که بتوانند یاد بگیرند، ببینند، بشنوند، تفسیر کنند، 

و عملی را تا حدی بدون نیاز به انسان انجام دهند. به طور خالصه، هوش 

مصنوعی مجموعه ای از الگوریتم ها و برنامه های نوشته شده برای تقلید و 

شبیه سازی هوش انسانی و رفتارهای مرتبط با آن است.

نگاهي به كاربردهاي هوش مصنوعي
آريا صبوري

Machine Vision بینایی ماشین



یکی از 

حوزه های علوم رایانه، 

هوش مصنوعی و زبان شناسی 

است که به تعامل رایانه و زبان 

انسان می پردازد. بسیاری از چالش های 

پردازش زبان به درک زبان طبیعی مربوط 

می شوند. پردازش زبان طبیعی به طور خالصه یعنی 

به رایانه ها یاد دهیم که چطور زبان های متفاوت 

انسانی را به عنوان ورودی دریافت و با سرعت 

باال پردازش و تحلیل کنند. برخی از ماشین های 

صنعتی و ربات ها و حتی خودروهای هوشمند 

در حال مجهز شدن به سیستم هایی هستند که 

کاربر به  راحتی با آن ها صحبت می کند. این 

ابزارها دستورهای صوتی را با دقت انجام 

می دهند. امروزه دستیاران صوتی بسیار 

محبوب هستند و از تلفن های همراه 

گرفته تا انواع گجت های آنالین یا غیرآنالین، از 

این گونه ابزارها استفاده می کنند.
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ســازوکار های هوش مصنوعی برای تشخیص، شناسایی و 
دســته بندی اشــیا و افراد در تصویرها و فیلم های ویدیویی  
بســیار کارآمدنــد. برای رســیدن به ایــن هدف، از ســازوکار 
ســاده ولی ســنگین تشــخیص الگو اســتفاده می شــود. اگر 
اطالعــات تصویــر رمزگــذاری نشــده باشــد و ماشــین بتواند 
آن ها را بخواند، عکس ها و فیلم های ویدیویی را به سادگی 
می تــوان بــا ایــن روش در دســته های متفاوتــی قــرار داد 
کــه امــکان جســت وجو و یافتــن آن هــا وجــود دارد. چنیــن 
تشــخیص هایی را همچنین می توان بــرای اطالعات صوتی 

به کار برد.
اســتفاده از سیســتم های پاســخ گویی خــودکار بــرای ارائــة 
ایــن  می شــود.  بیشــتر  روزبــه روز  مشــتریان  بــه  خدمــات 
دســتیارهای مبتنــی بــر متــن، کار خــود را بــا اســتفاده از 
تشخیص کلمات کلیدی در خواستة مشتری، و نشان دادن 

واکنش متناسب با آن، انجام می دهند.
از تجزیه  و تحلیل نظرات، عالوه بر پیش بینی نتایج انتخابات 
در عالم سیاست، در بازاریابی و بسیاری از حوزه های دیگر 

هم استفاده می شود.
پــردازش کلمــات یــا بررســی متــن از نظــر دســتور زبــان و 
اشــتباهات امالیــی، یکــی از کاربردهــای کالســیک هــوش 
مصنوعــی اســت. از همیــن قابلیت هــا همچنیــن در تبدیل 
نوشــتار بــه گفتار در دســتیارهای صوتی، مانند »ســیری«، 

»الکسا« و »گوگل« هم استفاده می شود.

شاخه ای 

از یادگیری 

ماشین محسوب 

می شود که به  سرعت در 

حال گسترش است. سیستم های 

مبتنی بر یادگیری عمیق، با استفاده از 

الگوریتم هایی مانند شبکه های عصبی، قدرت و 

کیفیت یادگیری سیستم ها را افزایش می دهند؛ 

به  طوری که واسط های انسانی کمتری برای 

شناساندن شکل ها و الگوها در ابتدای 

امر یادگیری یک سیستم دخیل 

خواهند بود.

یکی 

از جالب ترین 

شاخه های هوش 

مصنوعی، سیستم های 

خبره هستند. این سیستم ها 

درواقع برنامه هایی رایانه ای هستند که 

نحوة تفکر متخصصی را در یک زمینة خاص 

شبیه سازی می کنند. نرم افزارهای مزبور الگوهای 

منطقی ای را که متخصص براساس آن ها 

تصمیم می گیرد، شناسایی می کنند و سپس 

براساس آن الگوها همانند انسان 

تصمیم می گیرند.

در روش های محاسباتی سنتی، از را در مغز انسان تقلید می کند. روش کارکرد سیناپس ها یادگیری است که خاصی از مدل نوع 
یک سلسله عبارت های منطقی برای اجرای 

یک عمل استفاده می شود. اما در مقابل، 
شبکه های عصبی از مجموعة »نود«ها 

)به عنوان نورون( و »یال« ها )در نقش 
بهره می گیرند.سیناپس( برای پردازش داده 

روش 

یادگیری بر پایة  

فرگشت بیولوژیک* است. 

این روش در سال 1970 )1349 

 John( به دست جان هالند )ش

Holland( معرفی شد و الگوریتم های تکاملی 

نیز خوانده می شود.

سیستم الگوریتم ژنتیک برای حل مسئله، مجموعة 

بسیار بزرگی از راه حل های ممکن را تولید می کند. هر یک از 

این راه حل ها با استفاده از یک تابع تناسب، ارزیابی می شوند.  

آن گاه تعدادی از بهترین راه حل ها به تولید راه حل های 

جدیدی می انجامند و این کار باعث تکامل راه حل ها 

می شود. بدین ترتیب فضای جست وجو در جهتی 

تکامل پیدا می کند که به راه حل مطلوب 

برسد.

Deep Learning یادگیری عمیق

سیستم های خبره

Neural Networks شبکة عصبی

  Genetic algorithm الگوریتم ژنتیک

*Biological Evolution 



سپيده دم مغناطيسیكاوشگر

رفتار زمين به صورت 

يك آهن ربــای بزرگ با يك 

ميدان مغناطيسي، قرن هاست كه 

شــناخته شده اســت. براي آشنايي با ميدان 

مغناطيسي زمين فیلم های شمارة 1و 2  را ببینید. 

هنگامــي كــه پرتوهــاي كيهانــي بــه زميــن نزديك می شــوند، 

مسيرشان تحت تأثیر ميدان مغناطيسي زمين قرار می گیرد. در واقع 

ميــدان مغناطيســي و كــرة زميــن دو الية حفاظتي قدرتمنــد در برابر تابش 

پرتوهاي كيهاني هســتند. ميدان مغناطيســي مانند پوشش طبيعي عظيمي 

براي ذرات پرتوهاي كيهاني عمل می کند. اگر ذرات داراي انرژي باشــند، به 

الیه هــای بااليــي جو می رســند. اما اگر انــرژي ذرات كافي نباشــد، آن ها در 

جهت خط های نيروي مغناطيسي گرايش پيدا می کنند و به علت كمبود 

انــرژي، بــه آســاني حركت می کنند و به قطب ها می رســند. به همين 

دليل ابتدا مناطقي كه در نزديكي قطب ها هستند، تابش دريافت 

می کنند و ســپس نواحي نزديك اســتوا كه به وسيلة ميدان 

مغناطيســي زميــن بهتــر محافظت می شــوند. براي 

دريافت بهتر، فیلم شمارة 3 را ببینید.

در واقع ذرات 

پرتوهاي كيهاني

توسط میدان مغناطیسی زمین 

منحرف می شوند و در جو )اتمسفر( جذب می شوند و در باالی 

جــو، چــون انرژی کافــی را برای تبديــل گازهای مختلف 

بــه يون دارنــد، باعــث پیدایش ســپیده دم زیبايي 

می شــوند. در نیم کــرة شــمالی به آن شــفق 

شمالی و در نیم کرة جنوبی به آن شفق 

جنوبــی می گوینــد. در فيلــم شــمارة 4 

می توانید نماي زيبايي از شفق قطبي را 

از ديد ســاكنان ايستگاه فضايي در خارج 

از جو  ببينيد.

 اثر میدان مغناطیسی اطراف 
زمین روی پرتوهای کیهانی

بعد 
از کشف 

رادیواکتیو، 
به نظر می رسید 

دارند، از چشمه های شناخته شدة رادیواکتیو تولید می شوند. محیط که تقریباً در همه جا حضور که تابش های موجود در 
ولي در سال 1901 دو گروه تحقيقاتي در آلمان و انگلستان به اين نتيجه رسيدند 

كه اين پرتوها از چشمه های ناشناخته ای به سطح زمين می رسند. 
در سال 1912، ویکتور هس دریافت که برخالف انتظار، شدت تابش ها 

در سال 1936، هس جایزة نوبل را برای این کشفش زمین می شوند. وی آن ها را تابش های کیهانی نامید. بــا قــدرت نفوذپذیری بســیار زيــاد از فضای خــارج وارد جو با افزایش ارتفاع زیادتر می شود. هس نتیجه گرفت که تابش ها 
شامل همة عناصر بين هيدروژن و آهن می شوند. مطالعــات بيشــتر نشــان دادنــد كــه پرتوهــاي كيهاني دریافت كرد. 

          پرتوهای کیهانی
لطفا بارکد را 
اسکن کنید!

1
لطفا بارکد را 
اسکن کنید!

3
لطفا بارکد را 
اسکن کنید!

2

لطفا بارکد را 
اسکن کنید!

4

زهرا باقري

ميدان مغناطيسي زمين
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پرتوهاي كيهاني منشأ خورشيدي يا 

كهكشاني دارند و ميزان جذب ناشي از آن ها در هوا، 

به ازاي اضافه شدن هر 1500 متر ارتفاع، دو برابر می شود. 

همچنین ميزان تابش پرتوهاي كيهاني به بدن انسان، به فصل و 

موقعيت روز بستگی دارد و مقدار آنها در داخل ساختمان كمتر از هواي 

آزاد است. ميزان جذب پرتوهاي كيهاني در داخل خانه ها  بسته به نوع 

ساختمان و مصالح به كار برده شده، متفاوت است. پرتوها می توانند تأثیرات 

متعددي روی سلول ها بگذارند. 

اثرات بيولوژيكي پرتوها روي يك موجود زندة پرسلولي در اثر ايجاد تغيير 

در اجزاي آن، يعني سلول ها، به وجود می آید. اين اثرات شامل كاهش 

ي، و ابتال به انواع 
نامحسوس طول عمر، ظهور اثرات ژنتيكي در نسل های بعد

ت. از آنجا كه پرتوهاي كيهاني با افزايش ارتفاع زياد می شوند، 
سرطان هاس

انتظار داريم، مردمي كه در ارتفاعات باالتر از سطح دريا زندگي می کنند، 

نسبت به بقيه بيشتر صدمه ببینند. براي مثال، در »كلرادو« كه در 

ارتفاع 1600 متري قرار گرفته، ميزان تابش پرتوهاي كيهاني دو 

برابر نسبت به سطح درياست. به همين دليل خدمة پروازی، 

یعنی مهمان داران و خلبانان، در برگة حقوقي خود مبلغي 

اضافي با عنوان »حق اشعه« به دليل بودن در 

ع دريافت می کنند.
ارتفا

منابع احتمالی پرتوهاى كيهانی
يكي از ســؤال های اساســي و بنيادي در فيزيك پرتوهاي كيهاني اين 

است كه: منشأ اين ذرات چيست؟ بعضي از اين منابع عبارت اند از:

  1   بقاياي ابر نو اخترها   
ابــر نــو اختر انفجار یک ســتاره اســت. در یک لحظه، ســتاره ای 
که چندین میلیون برابر جرم خورشــید اســت، منفجر می شود 

و ظرف مدت چند ساعت یا چند روز تاریک و کم نور می شود.
 

   ابر نو اختر 1006  

  سحابی خرچنگ  
در  ســال 1054 ميــالدي، ستاره شناســان چینــی یــک انفجــار 
ابرنواختری را مشــاهده كردند که بســیار درخشــان و در وســط 
روز قابــل رؤیــت بــود. ایــن انفجــار گاز و گــرد و غبار  »ســحابی 

خرچنگ« نام گرفته است.
 

   اسحابی خرچنگ 

  RCW86 ابر نو اختر  
ستاره شناســان کشف کرده اند که باقی ماندة ابرنواختر RCW86 که 
در فاصلة 8200 ســال نوری از ما قرار داشــته و در ســال 185 
پس از میالد مسیح توسط منجمان چینی ثبت شده است، یکی 
از منابع پرتوهای کیهانی محســوب می شود. این قدیمی ترین 

ثبت ابرنواختر در تاریخ نجوم است.
 

   RCW86 ابر نو اختر   

در فيلم شمارة  5 شما می توانید ثبت انفجار يك ابرنواختر را 
كه 80 ميليون سال نوري از ما فاصله دارد، ببينيد.

  2    هسته های کهکشانی فعال     
از دیگــر منابع پرتوهای کیهانی هســته های کهکشــانی فعال 
هســتند. در مرکــز کهکشــان هاي فعــال ســیاه چالة پرجرمــی 

وجود دارد. 

  جت ذرات خارج شده از داخل هستة فعال كهكشاني

  3    بادهای خورشيدي  
بادهاي خورشيدي يعني ذراتي كه از خورشيد جدا می شوند و 
به صورت باد يا جرياني از ذرات به فضاي بين  ستاره ای می گریزند. 
ســرعت اين باد بين 200 تا 900 كيلومتر بر ثانيه اســت و ذراتي كه 
توســط آن حمــل می شــوند، بعــد از 4 تــا 5 روز به زمين می رســند. 
زماني كه فعاليت خورشيدي بيشتر باشد، تعداد و انرژي اين ذرات 
هم بيشــتر می شــود. در فيلم شــمارة 6 ثبت يك شــرارة خورشيدي 
توســط »ناســا« نشــان داده شــده اســت كه ذرات آن به صورت باد 

خورشيدي به زمين می رسند.

پرتوهای كيهاني و سالمتي لطفا بارکد را 
اسکن کنید!

5

لطفا بارکد را 
اسکن کنید!

6
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Grand Tour پازل
پــازل Grand Tour یــک پــازل منطقــی ژاپنی اســت. 
سعی کنید قبل از خواندن قوانین پازل، با نگاه کردن 
به پازل نمونه و حل آن، این قوانین را حدس بزنید.

قوانین پازل: 
 در ایــن پــازل بایــد بــه کمــک وصــل کــردن نقــاط 

صفحه، یک حلقة بسته بسازید.
 نقاط را فقط به صورت افقی یا عمودی می توانید 

به هم وصل کنید.
 از هر نقطه باید دقیقاً یک بار استفاده کنید.

 خطوط آبی که در شــکل رســم شــده اســت حتماً 
باید بخشی از مسیر شما باشند.

حاال چند نمونه از این پازل را حل کنید.

معما 1: فرماندهی سربازها
ســتوان قصد داشــت ســربازهای تحت فرماندهی 
خود را در حیاط مربع شکل انبار مهمات به نگهبانی 
بگمــارد. او در کنــار هر دیوار، 4 ســرباز به نگهبانی 
گذاشــت و رفــت. بعد از مدتی ســروان بــر کار این 
ســربازها نظارت کــرد و گفت پســت های نگهبانی 
کافی نیست و در طول هر دیوار 5 سرباز گذاشت. 
در نهایت هم سرهنگ به انبار مهمات سر زد و در 

طول هر دیوار 6 سرباز به نگهبانی گذاشت. 
اگـــر در هـــر ســـه مـــورد تعـــداد ســـربازها یکـــی 
باشـــد، وضـــع اســـتقرار نگهبان هـــا در هـــر بـــار 

چگونـــه بـــوده اســـت؟

معما 2: سطل هاي شيرفروش
شیرفروشــی دو ســطل 10 لیتــری شــیر دارد و دو 
مشتری مغازه اش هرکدام دو لیتر شیر می خواهند. 
یکــی از آن هــا ظرفــی 5 لیتــری و دیگــری ظرفی 4 
لیتری  همراه خود آورده است. شیرفروش چگونه 
می توانــد بــه کمک این ســه ظرف مقــدار موردنیاز 

هرکدام از مشتریان را به آن ها بدهد؟

معما 3: معادله  چوب کبریتی
در شــکل زیر چگونه می توان تنها با جابه جا کردن 

یک چوب کبریت، معادله را تصحیح کرد؟

کیمیا هاشمی پريسا پرمور



لبخند جوان
نفر اول کنکور ریاضی: دانش آموزان 

کنکور را خیلی سخت نگیرند، اما در سال 
آخر از حاشیه هایی مثل فیلم، بازی و 

فعالیت های اجتماعی دوری کنند.

آره. خیلی هم نباید 
سخت بگیریم!

اين همه گرفتيم 
چي شد؟

 بازی شهرآورد رو 
که دیگه نمی شه 

نگاه نکرد!

زیر نظر: روحهللا احمدی
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ای نان و پنیر و هندوانه!
ای طرفه غذای جاودانه!

ای بوی خوش تو در مشامم!
ای قاتق صبح و عصر و شامم!

تو قاتق روزمرّه بودی
بهتر ز کباب برّه بودی

چون صبح ز خواب می پریدم
یک قاچ بزرگ می بریدم

یک تکه پنیر و یک عدد نان
کنجی بنشین و هی بلمبان
چون ظهر می آمدم به خانه

نان بود و پنیر و هندوانه
شب نیز همین بساط برپا
گه بر سر سفره، گه سر پا

)هر شب که هوا کمی خنک بود
تفصیل بساط کمترک بود(

بس روز گذشت و روزگاران
بس عید بیامد و بهاران

هی هی، که تو هی بدون علت
هر سال گران شدی به شدت

آن تازه پنیر قالبی رفت
آن الیق نان و طالبی رفت

وان تازه گل انار ساوه
آن صدرنشین صد کجاوه

آن میوة تحفة بهشتی
یكباره نشست توی کشتی
کو چاره جز اینکه نرم نرمک
خود را بزنم به نان و گرمک

وانگاه به گوشه ای نشینم
...

]ادامــة شــعر به علت شــدت تأثــر ممکن 
نشد![

زندهیاد
زنده یــاد منوچهــر احترامی همه فن حریف بود؛ هــم برای کودکان 
می نوشــت، هم برای بزرگ ســاالن. هم شــعر می نوشت، هم نثر 
و داســتان و فیلم نامه. هم در مطبوعات فعالیت می کرد، هم در 
رادیــو و تلویزیــون. طنزهایی که برای کودکان می نوشــت، آن قدر 
شــهرت پیدا کردند که بارها تجدید چاپ شــدند و چند میلیون از 
آن ها فروخته شــدند؛ منظومه هایی مثل »حســنی نگو یه دســته 

گل« و »حسنی ما یه بره داشت«.

نوستالژی

كاريكاتور نويسندگان: آرش فروغي

کریســتوف نیومــن نویســنده و انیماتــوری اســت کــه کارهایــش مرتــب 
 National( »روی جلــد مجله هــای معتبری چون  »نشــنال جئوگرافیــک
Geographic( منتشــر می شــود. او اولیــن جلــد واقعیــت افــزودة مجلة 
»نیویورکــر« را تهیــه ـکـرد. کتاب هــای زیــادی نوشــته اســت و هنــوز هم 
می نویســد. مجموعــة تک نگاری هــای »یکشــنبة طراحــی« او در فضــای 

مجازی با استقبال بسیار خوبی مواجه شده است.

معرفیکارتونیست
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لبخندفیزیکی

در سه سوت خودتان و جد و آبائتان را نصف کنید. 

بدون جراحی، درد و خون ریزی، دارو، و عوارض 

ظاهری و باطنی الغر شوید.

دیگر نیازی به ورزش های سخت و طاقت فرسا 

نیست. بدون نیاز به ورزش و تحرک؛ حتی یک 

قدم. بدون نیاز به کبد و قلب سالم؛ حتی با قلب 

و ریه و کلیه و کبد و النگرهانس و همة امعا و 

احشای از کار افتاده.

تنها و تنها با یک آینة قدی استوانه ای محدب.

با توجه به اینکه:

بفرمایید: 

1. برای اینکه از عرض نصف 

بایستیم؟شویم، در چه فاصله ای از آینه باید 

2. اگر بخواهیم 20 درصد به قدمان 

اضافه کنیم، از چه آینه ای استفاده 

بایستیم؟کنیم و در چه فاصله ای از آن 

3. اگر بخواهیم همین قدر تپل 
شویم، چطور؟

الغرى در 
سه سوت

مهدی فرج اللهی

 من اگه آقازاده می شدم، حسین زاده ها االن صاحبان پول و قدرت بودند.
 ای کاش یکــی بــه فروشــندة بوفة مدرســه بگه: »ما خیلی ســخت گیر نیســتیم، فقــط خداییش دیگه کاهو بــا فوت کردن تمیز 

نمی شه، یه کمم آب می خواد.«
 پذیرفتن انتقاد خیلی کار  سختیه؛ مخصوصاً از طرف خانواده و فامیل و دوست و آشنا و غریبه.

 رفتم یه مدرسه ثبت نام کنم، سریع قبولم کردن. از اونجا زدم بیرون. چون مدرسه ای که خیلی راحت من رو قبول کنه، واقعاً 
به درد نمی خوره.

 دانش آموز: آقا اجازه این به من حرف زشت می زنه.
ناظم: مگه چی می گه؟

دانش آموز: می گه خودتی!
 من وقتی تو یه امتحان بیست می گیرم، تا اوج آسمون باال می رم. وقتی هم تک می شم، به اندازة موکت کف اتاق اعتمادبه  نفس 

پیدا می کنم. االن سال هاست که اعتمادبه  نفسم موکتیه. 
 بعضی وقتا سر کالس چنان ازخودبی خود می شم که جو می گیره و می خوام یه چیزی هم یاد بگیرم.

مهرداد حسین زاده توییت
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خدا اجازه، سالم!
خــودت می دانــی من اهــل تعارف نيســتم، پس بگــذار خيلي 

خودماني حرف بزنم.
خدایــا، تــو خودت عالم بر همة امور هســتی، اما به نظر من، 
اگر جســارت نباشــد و آن را دخالت حســاب نکنی، کاش توی 
نظــام خلقــت، بحــث مدرســه و درس را از ذهــن بشــر خــارج 
می ـکـردی! حــاال گیریــم مدرســه واجب و مــورد نیاز بــود، ولی 
حداقل بهتر این بود توی ذهن بندگانت می کاشــتی که زمان 
شــروع مدرســه از 10 صبــح باشــد. خدایــی اش خیلی ســخت 
اســت کــه صبــح زود بیــدار شــوی و صبحانه خــورده و نخورده 
بــروی مدرســه؛ مخصوصــاً صبح هایــی که شــب قبلش پخش 

فوتبال داشته ايم.
خدایا، این چیزی که گفتم بین خودمان باشد. البته، عربی ام 
خــوب نیســت و خــودت آن لقبــت را کــه بــه معنی پوشــانندة 

رازهاست، شامل حال من بگردان.
خــدای عزیــز! پــدرم دیروز می گفــت از من انتظار شــاگرد اول 
شــدن دارد. خــودت کاری کــن کــه پــدرم در ســطح توقعاتش 

تجدیدنظــر کنــد، واقع ـگـرا باشــد و اندکی رحمانیــت از خودت 
یــاد بگیرد! خدای زیبایــم، اجازه بده همین جا پرانتزی باز کنم 
و دعا کنم در صورت صالح دید، اگر می شود نمرات پسرعموی 
خرخوانــم نرمال تــر شــوند تــا مثــل چماق توی ســر مــن فرود 
نیایند؛ یا حداقل عمو و زن عمویم با پدر و مادرم قهر کنند که 

آن قدر پز بچه شان را پیش ما ندهند و فخر نفروشند.
خدایــا تا از مبحث دور نشــدیم، خواهــش می کنم تمام موارد 
گفته شــده در مــورد پــدر را برای مادرم هــم لحاظ کن که دیگر 
توقع نداشــته باشــد من عالوه بر شــاگرد اول بودن، رتبة یک 
کنکور هم بشــوم. آدم باید با خودش رو راســت باشــد! حتی 
اگــر تمام داوطلبان کنکور صبح روز امتحان دل پیچه بگیرند و 
ســر جلســه نیایند، شــانس قبولی صندلی خالی آن ها از من 

بیشتر است، چه برسد به اینکه بخواهم رتبة یک بشوم!
خــدای خــوب و مهربــان مــن، امیــدوارم حرف هایــی را که زدم 
حمــل بــر شــکایت نکنــی. ایــن حرف هــا را فقط پیــش خودت 
می توانســتم بزنــم، چــون تــو مــرا قضــاوت نمی کنــی. خدایــا 

ممنونم که به حرف من گوش دادی.

خدایینامه
مهرداد حسین زاده

آژانسخبریمدرسه
عبدالله مقدمی

خبــر فــوری: »نیمکت های جدید مدرســه از فوالد مقاوم ســاخته 
می شوند.«

پیــام بیــن  دانش آمــوزی: »این طوری نمی شــکنند. باید نقشــة حمله را 
عوض کنیم.«

درخواست دانش آموزی: لطفاً قلم فوالدی و چکش هم کنار نیمکت ها 
بگذارید. برای یادگاری نوشتن الزم داریم.

نیمکت چوبی: این قدری که مرا کنده اند، چاه های نفت را نکنده اند.
پیشنهاد معلم: حاال که این قدر به کنده کاری عالقه مندید، به جای دفتر 

مشق، یک مترمربع چوب با خودتان بیاورید.
سؤال: آیا نیمکت های فوالدي جدید می توانند در برابر کنده کارها دوام 

بیاورند؟
الف( بله؛ البته اگر دست و پای کنده کارها را ببندید.

ب( بله؛ البته اگر کاری کنید که دندانشان به نیمکت نرسد.
ج( خیــر؛ چــون اتفاقــاً نیمکت فوالدی برای ماندگار شــدن اســممان در 

صفحة تاریخ مدرسه مناسب تر است.
د( خیر؛ برای اینه همة نیمکت ها اولش فکر می کردند خیلی مقاوم اند. 

حاال باید ببینیدشان!
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انسان به وفور اشتها معروفه
از خوردن و آشامیدن مشعوفه
تا اینکه صدای زنگ تفریح آید

خالی بشود کالس و مملو بوفه

شایان بسی گیر سه پیچ است ای دوست
چون تیِم پس از ایوانکویچ است ای دوست

آن قدر مالت توی آن کم دارد
این ساندویچ ساندهیچ است ای دوست

یا حاوی تخم مرغ »مِید این چین« است
یا اینکه به جاش تخم بلدرچین است

تا تخم درشت تر کند بی تردید
این مرغ ضعیف الزم التمرین است

یک ربع به ساندویچ دقت کردیم
تحقیق و پژوهش دوسه ساعت کردیم

بردیم سر کالس و با میکروسکوپ
یک رشتة کالباس رؤیت کردیم

همبرگر اگر در منوی بوفة ماست
ای دوست در آن در عوض گوشت هواست

شایان توجه بود این مصرع که:
در بوفة ما رونق اگر نیست صفاست

پاساژ ماساژ 
یارب همه از تو هست هستم

افتادم اگر بگیر دستم
...

ای میوة عمر و هم جوانيم
اینک که شدیم جمله تحریم

تکلیف، صالح و صرفه جویی  ست
اسراف خودش بی آبرویی ست

دنباله روی ز مارک و مد چیست؟
پس این همه رخت در کمد چیست؟

ای بچة پرتالش و ساعی
هیهات ز غیرانتفاعی!

زیرا تو نه بچه مایه داری
نه پارتی و نه پایه داری

گفتیم و نمی رود به خرجت
بنگر تو به دخل و خرج و برجت

این قدر مرو به سمت پاساژ
این قلب مرا مده تو ماساژ!

گیری ز من اسکِن اضافه
تا با رفقا روی به کافه؟

بنمای حذر ز مرغ و چیکن
یا ناگت و رُست بیف و بیکن
این جور غذا برات زود است

چون قاتل پول، فست فود است
پس گاز بزن تو بی بهانه
یک دانه فالفِل دو نانه!

در خانة خود بنوش دمنوش
یک حبّه نباِت نصفه هم روش!

این جیب که آبرو ندارد
این هم کف دست، مو ندارد

ماییم و دو استکان چایی
»بسم الله اگر حریف مایی«

قسمت اول

منظومهءدهههشتادىها

اثر طبع عباس احمدی دهه  شصتی
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نظراتتان را برای ما بفرستید!حرفات به دلم

مجلــه کــه کالً به شــما تعلــق دارد، اما ایــن بخش، دیگر 
شــور به شــما تعلق داشــتن را درآورده و یک باره هرچه را 
شــما برای ما بفرســتید، می خواند، پاسخ می دهد و چاپ 
می کنــد. شــاید برایتــان ایــن ســؤال پیــش بیاید کــه کجا 
بفرســتید؟ آن قــدر کــه راه ارتباطی داریم. ایــن از رايانامه 
)ایمیلمان(: javan@roshdmag.ir ، این هم از سامانه 
پیامکی مــان: 3000899519، در صفحه هــای مجــازی هم 
برایتان کلی مطلب به روز و دست اول، نظرسنجی، مسابقه 
و ... می گذاریــم. بــا مطــرح ـکـردن پیشــنهادها، حرف ها و 
درددل هایتــان، هــم خودتان ســبک می شــوید، هــم به ما 

کمک می کنید که بهتر شویم! 

 ســالم. اگــه اعصابتــون خورده، چرا این بخشــو گذاشــتین؟ 
یه جوری جواب می دین انگار مشکلی با بچه ها دارین. 

خیلی ســعی کردیم متوجه مشــکل نویســندة این بخش با بچه ها 
نشــوید، اما آخر دســتمان رو شــد. تازه شــما که فقط پاسخ مرا به 
پیام هایتان می خوانید، نمی دانید که در شکنجه گاه های مخفیانه، 
دانش آمــوزان را زندانــی می کنــم و امتحانــات یکدفعــه ای و بــدون 
اعــالم قبلی ازشــان می گیرم، نـمـره اش را هم در نمرة نهایی شــان 

تأثیر می دهم.

 صــد بــار پيــام دادم چــاپ نكرديــن. انگار رئيــس جمهورين 
افتخار نمي دين!

اینجا همه چیز به نوبت است. خود رئیس جمهور هم پیامک بدهد، 
معلــوم نیســت تــا پایــان دورة ریاســت جمهــوری اش نوبــت چاپ 
پیامکش بشود یا نه! ما اینجا اصالً اهل پارتی بازی و این حرف ها 
نیستیم. (حاال یک سؤال! شما به رئیس جمهور پیام دادید و افتخار 
نــداد یــا همین جوری تهمت می زنید؟ نگو كه پيامك عيدش بهت 

نرسيده!)

 دوس ندارم.
حــس می کنیــم ایــن پیــام را درحالــی فرســتاده ای کــه لــب  
پایینی ات را روی لب باالیی کشیده ای و دست به سینه سر سفره 
اخم کرده ای، و االن است که قاشق غذایی را که مادرت به سمتت 
آورده، ـپـرت کنــی آن طــرف. یعنــی چــی »دوس نــدارم«؟ این هــا 

همه شان مفیدند، خاصیت دارند.

 یک ســال گذشــت، اما پیامم چاپ نشد! من پیر شدم، اما 
پیامم چاپ نشــد! میلیون ها پیام دادم، دریغ از یک جواب 

... مجلة شمارة سيصد شد، پیامم چاااااپ نشد...!!!
االن یک  سال است که داریم فکر می کنیم، اگر هر پیامک فارسی 
حدود 10 تومان باشد و هر بار پیامکت مثل همین یکی، 3 صفحه 
باشد، می کند به عبارت 30 تومن. 30 تومن ضربدر یک میلیون، 

ـرای ما هزینه ـکـرده ای؟!  می شــود ســی میلیــون تومــان. این قدر ـب
راضــی بــه زحمتــت نبودیم، آن هــم درحالی که به هیچکدامشــان 
جواب نداده ایم. راســتی یک ســؤالی! منبــع درآمدت پول توجیبی 
خانواده ا ســت یا کار خاصی می کنی که یک ســاله این همه درآمد 
دارد؟ می شــود دســت نویســندة ایــن بخــش را هم ســر کارت بند 

کنی؟ بعدش می شود برادرم را هم استخدام کنی؟

 سالم من تا به حال هیچ شماره از مجله هاتونو نخوندم.
یعنی حتی این شــماره را هم که پیامت چاپ شــده اســت، 
نمی خوانی؟ یعنی االن اینکه نوشته ایم نمی خوانی را هم نمی خوانی؟ 
حاال چطور نمی خوانی که شمارة پیامک را داری؟ به یکی پول دادی 
که مجله را بخواند و شــماره پیامک را پیدا کند و برایت بفرســتد؟ 
لطفــاً اگــر اشــتباهی این شــماره را خوانــدی، مجلــه ای را از حیرت 

بیرون بیاور!

 سالم خاله خیلی خسته ام.
اینکه بچه ها به معلمشــان بگویند: »خاله«، تا اواســط پايه 
اول دبستان قابل چشم پوشی است. اما اگر رشد جوان بخوانی و 
به نویسندة بخش بگویی »خاله«، فقط یک حالت می تواند داشته 
باشد: خواهرزاده ام به رشد جوان پیام داده و خواسته است از این 

راه با خاله اش صحبت کند. 
به به خواهرزادة عزیزم! کجا بودی؟ چقدر زود بزرگ شده ای؟ اصالً 
کــی بــه دنیا آمــدی؟ این ها مهــم نیســت. خوش حالــم از خواندن 
پیامــت، چــون فکــر می ـکـردم خواهــر نداشــتن مانــع خاله شــدنم 

می شود. خدا را شکر که حسرت به دل از دنیا نمی روم!

گله نامه زهرا فرنيا
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حماسه معراجيان
در 31 شهريور 1359، نزديك به ساعت دو بعدازظهر، يك باره چند هواپيما به فرودگاه مهرآباد تهران و فرودگاه هاي شهرهاي 
اهواز، همدان، بوشــهر، آبادان و ... حمله كردند. اين حمالت آغاز رســمي جنگ تحميلي عراق عليه ايران بود. اما جالب اســت  
بدانيد كه تا پيش از رسمي شدن جنگ تحميلي، عراق حدود 600 حمله به مناطق مرزي ايران انجام داده بود. در ادامه ببينيد در 

هفتة اول جنگ در سال 1359، كه در ايران آن را به نام »هفتة دفاع مقدس« مي شناسيم، چه اتفاقي افتاده است:

مهر

اشغال سرپل ذهاب 
)از شهرهاي استان 
كرمانشاه( به دست 

عراقي  ها،  كه به ويراني 
نسبي شهر انجاميد.

مهر

اشغال شهرهاي مرزي 
مهران )در ايالم(، 

سومار و نفت شهر )در 
كرمانشاه(، و همين طور 
حمله هوايي به جزيره 

خارك.

مهر

اولين قطعنامه شوراي امنيت 

سازمان ملل متحد در دوران 

جنگ تحميلي )قطعنامه 479( 

صادر شد. در اين قطعنامه 

از دو كشور دعوت شده بود 

تا مسائلشان را از راه هاي 
مسالمت آميز حل كنند.

مهر

اعالم حمايت عربستان و كويت 

از عراق در حمله به ايران 

و همين طور آغاز محاصره 

خرمشهر توسط عراقي ها كه 

بعداً به اشغال شهر انجاميد. 

حدود دو سال طول كشيد تا 
خرمشهر آزاد شود.

2  روز 8 8 8
7  روز 5
5  نفر 0 0 0 0 0 0

1  نفر 9 0 0 0 0

در روزهاي ابتدايي، عراق براي تصرف خوزستان، از محورهاي شلمچه، طالئيه، تنگه چذابه و دزفول وارد خاك ايران شد. 
بعد از اينكه شهرهاي سوسنگرد و خرمشهر اشغال شدند، عراقي ها به سرعت براي نام اين شهرها و تعدادي شهر ديگر كه 
مي خواستند تصرف كنند، نام هاي عربي انتخاب كردند. آبادان به عبادان، سوسنگرد به خفاجيه، خرمشهر به محمره، اهواز 
به االحواز و خوزستان به عربستان؛ يعني اين شهرها ديگر جزئي از خاك عراق هستند كه كشوري عربي است. گرچه زمان 

ثابت كرد كه اين اقدام فقط رويابافي بوده است.

اعداد و ارقامي از دفاع مقدس
تعداد روزهاي دفاع مقدس.

طوالني ترين عمليات دفاع مقدس )والفجر8(.
تعداد ايرانياني كه به طور مستقيم در دفاع مقدس شركت داشتند.

تعــداد شــهداي دفــاع مقــدس. از ايــن تعداد، 16 هــزار نفر در اثر بمباران شــهرها و 
مناطق مسكوني به شهادت رسيدند و بقيه در جبهه هاي دفاع مقدس.

مهر

مناطق مسكوني 
شهر اهواز مورد 

حملة هوايي 
عراقي ها قرار 

گرفتند.
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