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غیر تو آيا چه کسی کرم را

در صدف پیله اش
فرصت يکدانة پروانه شدن می دهد؟!

ای قدم آموز الفبای صبر!
غیر تو آيا چه کسی در جهان

هر کس و هر چیز را
جرئت و امکان  شدن می دهد؟!

هر دم و هر بازَدم
در تنم
زندگی
می دمی

نور تو روح مرا
می کشد از تیرگی

سوی نور
قدرت انديشه و فرزانه شدن می دهد

غیر تو آيا چه کسی دانه را
از زمین

تا درخت
در سفر شاخة پرپیچ و سخت

می برد و سیرت شیرين کريمانه شدن می دهد؟!
مهر و ماه

آينه گردان حضور تواند
ترجمة معنی نور تواند

لطف و عطا و کرم
روزی و زيبايی و بخشش تويی

اول و پايان درخشش تويی

اول و پايان تويی

کاشی فوری
 كاشی هايی كه ديوارهای تكیه را پوشانده اند، از 

نوع خشتی هستند. در اين نوع از كاشی كاری، خشت های 
مربع شكل كاشی در كنار هم قرار می گیرند و نقاش روی آن ها 

نقاشی می كند. نقاشی ها رنگ آمیزی می شوند و خشت های كاشی 
داخل كوره می روند تا حرارت ببینند. پس از بیرون آمدن از كوره، 

قطعات كاشی در كنار هم قرار می گیرند تا تابلو شكل بگیرد. سرعت 
كار در اين روش بیشتر از روش كاشی معرق است و با اين سبك كار، 

كاشی سازان می توانند، سطح های بزرگ را سريع تر بپوشاند. 

قیام در زینبیه
زينبیه كه قلب تكیة معاون الملك كرمانشاه به حساب می آيد، از ابتدا چنین رنگارنگ نبوده است. زمانی ديوارهای 
زينبیه با آينه، تزئینات گچی و نقاشی تزئین شده بود، اما بعدها ساختمان آتش گرفت و تزئینات آسیب ديدند. در 
بازسازی عمارت، كاشی ها جای ديگر تزئینات را گرفتند و تمام ديوارهای زينبیه را مال خود كردند. بیشتر قاب های 

كاشی در زينبیه روايتگر اتفاقات دشت كربال در سال 61 قمری هستند.



8
ماهنامة آموزشی،تحلیلی و اطالع رسانی  براي دانش آموزان دورۀ اول متوسطه

34000ريال  دورۀ سی و نهم   1400  شمارۀ پي درپي 313  32صفـحه  

سی
لما

م س
 سا

د: 
 جل

وير
تص

َُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّدٍ  وَ آلِ مَُحمد لل
ا

وزارت آموزش وپرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفتر انتشارات  و فناوری آموزشي

پساكرونا ......19
20 اولين قدم .....

بابا تو ديگه كي هستي ....21
22 انتخاب ...

ايستـــگاه
چهل مهر تا هزار و چهارصد

حاال برای سی و نهمین بار، من و تو به انتهای ديگری رسیديم. هشت ماه با 
هم بوديم. چه روزهای عجیبی را پشت سرگذرانديم؛ روزهای پر تالطم و سخت. 
روزهای تلخ و شیرين. اما هرچه بود، به ياری پروردگار گذشت. اين خاصیت 
دنیاست. اين خاصیت زمان است. هر چه که هست می گذرد. پس چه بهتر که با 
خاطرات خوب بگذرد و مهم تر آن است که در نهايت خدا از ما راضی باشد. خدا 

کند که همین طور باشد.
از اينکه سه ماه تابستان در کنار هم نیستیم، دلم می گیرد. اما وقتی به فکر ديدار 
دوباره ات می افتم، شور و نشاط تازه ای در وجودم موج می زند؛ تازه می شوم. 
گويی نسیم تازه ای نرم و ماليم بر روح و روانم می وزد. امیدوار می شوم و در انتظار 

ديدارت روزهای تابستان را تندتند می شمارم تا دوباره مهرماه کنار هم باشیم.
بیا با هم قول و قراری بگذاريم. بیا با هم توصیه های بهداشتی را رعايت کنیم. 
هر جا می رويم، ماسک بزنیم و دست ها را مرتب با آب و صابون بشويیم؛ تا به 
همین راحتی در جنگ با »کرونا« پیروز شويم. تابستان خوبی در پیش داشته باشی!
شاد باشید. 
علی اصغر جعفريان

1 چهل مهر تا هزارو چهارصد. 
2 شيريني پزون ................ 
5 گندم مردم .................... 
6 هويت شهر .................... 
9  ............. خالقيت هندسی 

10 نوِر زندگي .................... 
12  ............... لبخند خورشيد 
14 قلم سبز تو .................... 
16  ......... رنگين كمان آتش 
18  .............. عطر ارديبهشت 

  23 جدول ........................... 
24   .................. طبيب ايراني 
26 قرآن نور است ............... 
28  ....................... سرگرمي 
30  ........... از شاگردي خياطي 
32 روايت كاشي ها ................. 
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تحويل بريم روستا پیش عزيزجون و آقاجون.«
برويم پیش عزيزجون و آقاجون! سال تحويل روستا! 
يعنی بايد شمال و دريايش را رها می کردم،  می رفتم روستا 
با کلی گاو و گوسفند. با عصبانیت فرياد زدم و گفتم: »آخه 

يعنی چی؟! نمی شه بعد از شمال بريم روستا؟«
مامان چشم غره ای  به من رفت و زير لب گفت: 

»سارا  !«
با خودم گفتم: »پس من چی؟ من حق ندارم ناراحت 
بشم؟!« اصاًل هیچ کس به فکر من نبود. همه به فکر 

راحتی خودشان بودند. 
گفت  و  کرد  ترمز  بابا  که  بودم  فکرها  همین  در 
رسیديم. بابا  از ماشین که پیاده شد، مامان از صندلی جلو 
به سمت من کله کشید: سارا خانم رفتیم اونجا، يه موقع 
اخم نکنی ها! عزيزجون اگه بفهمه تو دوست داشتی بری 

شمال، ناراحت می شه. 
لبخندی مصنوعی زدم و در دل گفتم: »عزيزجون 

ناراحت نشه، بابا ناراحت نشه،  اما سارا ناراحت بشه!« 
عزيزجون به استقبالمان آمد و حسابی مرا در بغلش 
چالند و قربون صدقه ام رفت .آقاجون هم کلی از ديدن 

گفت  عزيزجون  شد.  زده  ذوق  ما 
آقاجون به خاطر ما بعد از چند روز 
توانسته است سر سفره بنشیند. با 
خودم گفتم: »خوش به حال نوشین!  
االن توی يک ويالی الکچری کنار 
سفرة هفت سین نشسته. اون وقت 
من بايد توی اين خانة نمور با صدای 
گاو و گوسفندا که يک لحظه هم قطع 
نمی شه، گاهی هم بوی پشگل می ده، 
سال رو تحويل کنم! چه سالی بشه 

امسال برای من!«
مامـان مشـغول جمع 

وجورکـردن وسـايل هايمان 
بـود. بابا هـم رفته بود سـر 
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نزدم. بابا گاهی از آينة ماشین نگاهم می کرد و من هم 
ابروهايم را بیشتر جمع می کردم و صورتم را به طرف 
پنجرة ماشین می گرفتم که مثالً دارم بیرون را تماشا 
می کنم. وقتی هم نگاهم به بیابان بی آب وعلف می افتاد،  
داغ دلم بیشتر می شد و بیشتر از قبل ناراحت می شدم. با 
خودم می گفتم: »اگه االن با خاله مريم و عمو حامد رفته 
بوديم، به جای اين بیابون داشتم کلی درخت و رودخانه 
می ديديم.« ماجرا از وقتی شروع شد که عزيزجون با 
تلفن  همراه بابا تماس گرفت. من وسايلم را برای سفر 
فردا آماده کرده بودم و با نوشین تلفنی صحبت می کردم 
تا با هم چک کنیم، برای مسافرت چیزی را جا نگذاريم.

- راکت بدمینتون؟ 
- نوشین تو بدمینتون بیار، مال من پاره شده. 

- تبلت؟ 
 - برداشتم. 

می کردم،   صحبت  نوشین  با  طور  همین  داشتم 
يک دفعه نوشین با تعجب گفت:

- سارا بابام چی می گه؟!
تلفن  به  زنگ زده  بابات  می گه؟می گه  چی   -
همراهش می گه ما نمی يايم! مگه می شه؟! من وسايل ها 
را جمع کرد ه بودم و مامان لوازم را برداشته بود. از 
يک هفته قبل برنامه ريخته بوديم، حاال چرا بايد بابا اين 
حرف را بزند؟ گوشی تلفن را قطع کردم و از اتاق بیرون 
آمدم. مامان و بابا با هم صحبت می کردند.  انگار بابا 
کمی ناراحت بود. وقتی مرا ديد لبخند زد و گفت: »سارا 

بابا، می خوام يه چیزی بهت بگم.« 
من با ناراحتی گفتم: »بابا می دونم چی می خواين 
بگین. نوشین همه چیز رو بهم گفت. فقط می خوام بدونم 

چرا نمی خوايم بريم.«
مامان نزديک من آمد و گفت: »عزيزجون االن به 
تلفن همراه بابا زنگ زد و گفت حال آقاجون زياد خوب 
نیست. باباتم تصمیم گرفت که به جای سفر شمال، سال 
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زمیـن کشـاورزی تا سفارشـاتی را که آقاجـون گفته بـود، به گوش محمـود، کارگر 
آقاجـون، برسـاند. با تبلت بـازی می کردم که عزيزجـون آمد و گفت: » سـارا دخترم بیا 

با هـم بريـم خونة بلقیس کـه شـیريني پزونه.«
می دانستم عزيزجون فقط به خاطر اينکه حوصله ام سر نرود، به من اين پیشنهاد 
را داده است،  اما من اصاًل دوست نداشتم بروم. گفتم نمی آيم و می خواهم درس بخوانم. 

اما مامان دوباره به من چشم غره رفت و از همین چشم غره رفتنش فهمیدم که بايد 
بروم وگرنه عزيزجون ناراحت می شود. با بی میلی حاضر شدم و با عزيزجون به سمت 
خانه بلقیس رفتیم. عزيز جون در حالی که چادرش را دورش بسته بود و دستش را پشت 
کمرش گذاشته بود، گفت: »هرسال همین طوره. بلقیس از اول شعبان تا پانزده شعبان 
شیرينی می پزه. .امسال هم که از شانس تو مراسم شیرينی پزون افتاده تو عید. فردا تولد 

حضرت عباسه. امروز می پزه، فردا پخشش می کنه.« 
با خودم گفتم: »خوش به حال نوشین! چقدر بدمینتون بازی کنه! اون وقت من بايد برم 
کالس شیرينی پزی!« از دور خانه ای  کاه گلی را ديدم که روی ديوارش پارچة سبز نصب 
بود. وارد همان خانه شديم. دور تا دور حیاط آدم  نشسته بود و هرکس مشغول کاری بود. 

يکی خمیر ورز می داد، يکی خمیر گلوله می کرد، يکی شیرينی ها را  تزئین می کرد.
ـ عزيزجون اين همه آدم اومدن تا شیرينی بپزن؟ !چه کاريه؟ خب از شیرينی فروشی 

ارديبهشت  8
والدت امام حسن مجتبي)ع(

فرزند  اولین  و  شیعیان  امام  دومین 
حضرت علي)ع( و حضرت فاطمه)س( 
در 15 رمضان سال سوم هجري قمری 
در مدينه به دنیا آمدند. پیامبر)ص( به 
دستور خداوند نام ايشان را حسن )به 
معناي نیكو( نهادند. مجتبي، سید، تقي، 
نقي و طیب از القاب ايشان هستند كه 
مشهورترين آن ها مجتبي است. كرم و 
بود  به قدری  امام حسن)ع(  سخاوت 
هیچ وقت  است:  آمده  روايت  در  كه 
نیازمندي را رد نمي كردند و در برابر 
به  نمي گفتند.  نه  آن ها  درخواست 
طه  آل  كريم  ايشان  به  دلیل  همین 
زيادي  احاديث  ايشان  از  مي گفتند. 
در موضوع های گوناگون به دست ما 
رسیده كه يكي از آن ها به اين شرح 
است: »هالكت انسان در سه چیز است: 

تكبر، حرص و حسد«
 ]بحاراالنوار، ج 78، ص 111[
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سفر به قلعة خورشيد 
مؤلف: رقيه بابايي

ناشر: كتاب جمكران
سال چاپ: 1399

اين كتاب داســتان ُپر فراز و نشــيب برده ای اســت 
به نام ســحاب كه دوســت دارد كاتب شــود. او برای 
رسيدن به آرزويش، پنهانی با كاروان حكومتی مأمون 

كه بــرای بــردن امام 
رضــا )ع( از مدينه به 
مــرو آمده انــد، راهی 
می شود تا به نيشابور، 
كاتب«  هــزار  »شــهر 
برســد. اما در مســير 
روبه رو  اتفاقاتــی  بــا 
می شــود كــه مســير 
زندگــی اش را تغييــر 

می دهند.

بخرن!  
عزيزجون دستم را گرفت و به سمت ايوان خانه کشید و گفت: »مادرجون اين آدما يه حاجتی دارن 

که اومدن اينجا. به خاطر دوست داشتن اهل بیت)ع( شیريني درست مي کنند و پخش مي کنند.« 
عزيزجون گلولة خمیر را دستم داد تا با دست و بعد هم با وردنه ورزش بدهم. اولش بدم آمد؛ يعنی 
يک جورايی چندشم شد، ولی چند دقیقه بعد خوشم آمد. انگار با »اساليم« بازی می کردم. در حال بازی 
بودم که دختر شوکت خانم آمد کنارم. من که شوکت خانم را نمی شناختم، بعداً عزيزجون گفت: »باران 
دختر شوکت خانمه.« باران به من لبخند زد وگفت: »می تونی با خمیرا  شکلک درست کنی.«و بعد با 
دست های  الغرش خمیرها را طوری پیچ داد که شبیه پروانه شدند. خوشم آمد و من هم خواستم مثل 
او درست کنم، اما خمیر در دستم وا رفت. خنديدم. باران هم خنديد. انگار حاال با هم دوست شده بوديم. 

هنوز يک ساعت نشده بود که عزيزجون گفت: »بريم خونه.«
من دوست داشتم باز هم بمانم و با باران کلی شیرينی های شکلکی درست کنیم، اما با خودم گفتم شايد 

عزيزجون کار داشته باشد. پس گفتم: »عزيزجون بازم می يايم اينجا؟« 
عزيز جون لبخند زد وگفت: »چرا که نه!«

در راه با خودم گفتم: »حتماً به نوشین بايد بگم که شیرينی پز شدم.«
وقتی به خانه رسیديم، بابا و مامان در حیاط مشغول دانه پاچیدن 
برای مرغ و خروس ها بودند. من هم به مامان کمک کردم و دانه ها را 
برای مرغ ها ريختم. مامان از کار من تعجب کرد و گفت: »مثل اينکه 

خیلی بهت خوش گذشته!« 
چیزی نگفتم و لبخند زدم. بابا درحالی که گوشی تلفن همراهش 
را در جیبش می گذاشت  گفت: »خانم فهمیدی چی شده؟ حامد زنگ 
زد. گفت شمال خیلي بارندگیه. حامد و زن و بچه اش هم می خوان 

برگردن.«
مامان، ای بابايی گفت و من مشتی دانه ريختم جلوی مرغ و 

خروس ها و به فکر شیرينی فردا بودم.   

بيشتر بخوانيم
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امام نمازش را سالم داد. معّتب کمی جلوتر آمد و سالم 
کرد. امام نگاهش کرد و جواب سالمش را داد. 

ـ آقا مثل اينکه با من کار داشتید! 
ـ آيا گندم داريم؟ 

با خوش حالی جواب داد: »بله آقا اصالً نگران نباشید. به اندازة شش ماه گندم داريم.« 
ـ گندم ها را به بازار ببر و به مردم بفروش! 

ـ چه فرموديد آقا؟! گندم ها را به بازار ببرم و بفروشم؟ 
ـ بله، گندم ها را به بازار ببر و به مردم بفروش! 

ـ موالی من شما که بهتر می دانید، خشک سالی است. گندم در مدينه ناياب است.  اگر بفروشیم ... 
ـ همین که گفتم ... بفروش! 

ـ چشم آقا، هر چه شما دستور بفرمايید. 
معّتب با ناراحتی از جا بلند شد. به کمک دو خدمتکار گندم ها را بار

شتر کرد، به بازار برد و به سفارش امام به مردم فروخت. 
دوباره به خانة امام صادق)ع( برگشت. ناراحت بود. هنوز نمی دانست 
منظور امام از فروختن گندم ها چیست. به اتاق امام رفت. ايشان در حال 

مطالعه بود. سالم کرد و پولی را که از فروش گندم ها گرفته بود، جلوی امام گذاشت. 
ـ ای فرزند رسول خدا! اين روزها گندم بیشتر از هر چیزی ارزش دارد. نمی دانید مردم برای 
خريدن مقداری گندم از من، چطوری از سر و کول هم باال می رفتند. به سفارش شما گندم ها 

را به قیمت مناسب فروختم. ولی ای کاش نمی فروختم. آخر شما که به پولش احتیاج نداشتید. 
ـ ای معّتب از اين به بعد گندم خانة مرا روزبه روز از بازار بخر. 
نان خانة من نبايد با نانی که مردم مصرف می کنند، فرق داشته 
باشد. نان خانة  من بايد نصفش گندم و نصفش جو باشد. چون 
دوست دارم مثل بقیة مردم زندگی کنم و نزد خدا با مردم )فقیر و 

کم درآمد( برابر باشم. 
معّتب کمی توی فکر رفت. بعد لبخندی زد و گفت: 
با  را کرديد. حق  کار  اين  فهمیدم چرا  »فدايت شوم! حاال 

شماست. ای کاش همه مثل شما فکر 
می کردند. ای کاش آن هايی که مال و 

ثروت دارند، به فکر مردم فقیر هم بودند! 
ای کاش ...« 
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شهر هویت 

شما به هویت شهر دعوت می شوید.

منتظرتان هستیم.

زمان و ساعت حضور پایین نامه 

نوشته شده است.

- سالم نوجوانان عزیز
به هویت شهر خوش آمدید

- می دانید چگونه شما را برای »برنامه ء نو جو« انتخاب کرده ایم؟
این یک برنامه ء شناخت نوجوانی است.

شما به وسیله ء مادر یا پدرتان معرفی شده اید و آن ها فلش کارت را بین وسایلتان گذاشته اند.
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 این چه برنامه ای است؟ 
پلیسی است؟! کسان 

دیگری هم هستند؟

- خوب است، اولین سؤال از 
سؤال شهر آمد!

ما خواستیم از تجربه های شما 
استفاده کنیم، برای رسیدن به 
اصلی ترین مسئله ء نوجوانی:

- بگذارید بگویم که شما 
هفت نفر هستید.

هر کدام از شما یک شهر 

را تجربه کرده اید که فقط یکی 
از هفت شهر نوجوانی بود.

خودتان چه فکر می کنید؟
االن می توانید صدای یکدیگر 

را هم بشنوید.

 فکرشهرـ نادیا: 

من فکر می کنم همان طور که 
اندیشه های نوجوان تغییر 
می کنند، چیزهای دیگر هم 

عوض می  شوند.

ارتباط شهرـ عرفان: 

مدیریت ارتباط ها و رفتار 
با دیگران مهم است، ولی 

مدیریت خود هم مهم است. 

تعادل شهرـ ثمانه: 

باید به همه چیز زندگی 
اهمیت داد.

 آرمان شهرـ مهران: 

من آینده ام را خودم 
می سازم!
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شورشهرـ سعید: 
نوجوانی باید دنیای شاد و سرزنده ای باشد.

تجربه  شهرـ نسرین: 
نوجوانی دنیای تجربه های جدید و متفاوت 

است. نباید خسته و ناامید شد.

سؤال شهرـ بهار: 
من سؤال های زیاد و فکرهای بزرگی در سر دارم ...

- خب!  حاال بیایید یافته ها و تجربه هایمان را به 
اشتراک بگذاریم.

لطفًا حرکت کنید و به سمت وسط شهر بیایید.

زندگی چیزی نیست
    كه لب طاقچة عادت

         از ياد من و تو برود.
سهراب سپهری

سالم بر نوجویان 
نوجوان!
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     خالقیت هندسي
يكی از ابزارهای نقاشی، استفاده از نقش های هندسی ايرانی است.

از ديرباز تاكنون بناهای قديمی شهرهای كشورمان چشم هر بيننده ای را به خود جذب كرده اند؛ بناهايی سرشار از 
زيبايی، نور و رنگ كه شادی و نشاط را به دل تماشاگران خويش می نشانند.

اين بناها كه با نقش های ساده و پيچيده تزئين شده اند، نماد هنرمندی، خالقيت و ابتكار ايرانيان بوده اند.
ما نيز می توانيم با يادگيری اصول طراحی اين نقش ها از اين هنر لذت ببريم و با استفاده از آن طرح های زيبا بيافرينيم.

1. تكنیک طرح های هندسی با استفاده از مربع
ستارة هشت پر )تصويرها از راست به چپ هستند(.

 ابتدا روی کاغذ شطرنجی يک مربع بکشید. درون آن 
يک دايره رسم کنید و قطرهای آن را مطابق شکل بکشید.
با توجه به قطرها، درون دايره دو مربع مانند نمونه بکشید.

درون مربع ها را رنگ کنید.
حاال خودتان درون شکل مربع بکشید و رنگ کنید.

طرح »ستارة هشت پر« يا »شمسه« را در اين چهار 
مربع تکرار و سپس رنگ آمیزی کنید

۲. نقش سرمه دان
اين نقش يکی از نقش های بسیار زيباست که با الهام از 

سرمه دان های قديمی طراحی شده است.
ابتدا نقش پايه را بکشید و تمرين کنید.

سپس آن را مانند نمونه تکرار�� و رنگ کنید.

حاال نوبت توست که با ترکیب نقش هايی که ياد گرفته ای 
و نقش های خالقانة خودت، نقش های زيبا بیافرينی.

برای ما از 
نقاشی هايی كه از اين 
صفحه انجام داده ای و 
ياد گرفته ای، بفرست.

9 14
00



قت
 خل

اي
ي ه

فت
شگ

 

نجوم
ستاره شناسان با استفاده از 

طول موج های بلند فروسرخ  
می توانند ابرهايی از گاز و غبار 
واقع در فضای بین کهکشان ها 

را که محل تولد ستارگان است، 
مطالعه کنند. البته سنجش 

انرژی گرمايی فروسرخ 
گسیل شده از اجرام نجومی 
دشوار است، چون بیشترين 

جذب در جو زمین روی 
می دهد و به همین دلیل برای 
دريافت و رديابی انتشار گرما 
از اين امواج از  تلسکوپ های 

فضايی استفاده می شود.

كاربرد نظامی
رديابی که بیشترين مورد 
استفادة آن در امور نظامی 

است، توسط حسگرهايی انجام 
می شود که امواج فروسرخ 
را تشخیص می دهند. حتمًا 

می دانید که موتور موشک ها و 
هواپیماها گرمای فراوانی تولید 
می کنند و قفل کردن  موشک 
روی يک هدف نظیر هواپیما 
براساس همین ويژگی است.

هنر
برای تحلیل و تشخیص 

اصالت يک اثر هنری نیز از 
پرتو فروسرخ استفاده می کنند. 

صنايع
در صنعت برای تشخیص 

نشتی گرمايی از يک عايق، و 
همین طور برای بررسی ساختار 

و کیفیت الیاف و مقدار مواد 
متفاوت به کار رفته در آن ها از 
امواج فروسرخ استفاده  می شود.

هواشناسی
با استفاده از تصوير های 

فروسرخ  ماهواره ای، دانشمندان  
دربارة دمای اقیانوس ها،  

اليه های جو زمین، تراکم ابرها و 
... تحقیق می کنند. 
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حفاظت
بیشتر دوربین هايی که در 

ساختمان ها برای جلوگیری 
از ورود افراد غريبه نصب 
می شوند، بر اين اساس کار 

می کنند.

ارتباطات
انتقال داده ها از طريق امواج 

فروسرخ بین رايانه ها و تلفن های 
همراه، باصرفه ترين روش است. 
کافی است  دستگاه فروسرخ )يا 

 »USB« همان اينفرارد( را به پورت
رايانه متصل کنید و گوشی تان 
را مقابل چشمی اينفرارد  قرار 

دهید. رايانه به صورت خودکار 
گوشی شما را شناسايی و به 

راحتی اطالعات را به گوشی تان 
منتقل می کند. همچنین در 

صنعت مخابرات فیبر نوری غالبًا 
از»LED« و لیزرها استفاده می شود 
که طول موجی در ناحیة فروسرخ 
دارند. در ريموت های دستگاه های 
الکترونیکی، مانند تلويزيون، ويديو، 

و ... از فرستنده ها و گیرنده های 
فروسرخ استفاده می شود.

ابزارهای ديد در شب
تجهیزات ديد در شب، مانند 

عینک ها و دوربین های ديد 
در شب که در اوايل جنگ 

جهانی دوم مورد استفاده 
قرار گرفتند و اکنون دارای 

فناوری پیشرفته تری هستند، 
از جمله کاربردهای فروسرخ 

محسوب می شوند. اين وسايل 
نور ضعیف محیط را در شب 

که عمالً برای چشم غیرمسلح  
قابل رؤيت نیست، تقويت و 
به طیف قابل رؤيت تبديل 
می کنند و سپس آن را در 

صفحه ای دو بعدی در برابر 
چشمان يک خلبان يا سرباز 

قرار می دهند.

پزشكی
از پرتو فروسرخ برای درمان درد های 
عضالنی و مفصلی، شناسايی محل هايی 

که رگ های خونی آسیب ديده يا 
مسدود شده اند، تومورهای سرطانی، 
درمان زخم های سطحی، و عفونت 

های پوستی استفاده می شود. برای اين 
کار، پزشکان به کمک دوربین ها و 

تجهیزاتی که در مقابل طول موج های 
تابش فروسرخ واکنش نشان می دهند، 

انرژی گرمايی تولیدشده توسط 
بخش های متفاوت بدن را بررسی 
می کنند. حسگر های نصب شده در 
اين دوربین ها تابش فروسرخ را به 

عالئم  الکتريکی تبديل می کنند و يک 
رايانه آن ها را به شکل تصوير که در 
اصطالح »گرما نگار« نامیده می شود، 

روی صفحة نمايشگر نشان می دهد. در 
گرمانگاری از بدن نیز گرم ترين نقاط 

به رنگ قرمز و خنک ترين نقاط به 
رنگ سبز يا آبي ديده می شوند.

چشم های ما قادر به دريافت تابش هايی هستند كه در  محدودۀ طیف نوِر زنـدگـــی
نور قرار دارند و از تابش های بنفش با طول موج كوتاه تا نور قرمز با طول 
موج بلند را شامل می شوند. اما تابش مادون قرمز به بخشی از طیف نور 
)امواج  الكترومغناطیسی( گفته می شود كه طول موج آن بلندتر از نور 

مرئی و  كوتاه تر از امواج راديويی است. 
رنگ امواج نور به طول موج آن ها بســتگی دارد. نورهای با طول موج 
بلند عبارت اند از: قرمز و نارنجی، و نورهای با طول موج متوسط شامل 
نورهای زرد و سبز هستند،  و نورهای با طول موج كوتاه شامل آبی، نیلی 
و بنفش می شوند. اما طول موج امواج مادون قرمز از ناحیة مرئی بیشتر 

است و در نتیجه ساختار چشم انسان قادر به تشخیص اين امواج نیست.
امواج مادون قرمز كه به نام پرتوهای گرمايی هم معروف هستند، پس 
از برخورد با يک جسم سبب گرم  شدن آن می شوند. به همین دلیل 
است كه در برابر تابش خورشید احساس گرما می كنیم. از آنجا كه 
اين پرتو در نمودار طیف  الكترومغناطیسی كمترين شكست را نسبت 
به ديگر رنگ ها دارد، به اين نوع امواج نوری امواج فروسرخ يا همان 
مادون قرمز گفته می شــود. پرتو فروسرخ عامل  انتقال گرمای تابش 
خورشید است و در صورت نبود اين انرژی تابشی گرمايی، حیات روی 

كرۀ  زمین شكل  نمی گرفت.
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لبخند  باز هم بهار
بر لب چشمه ای بهار آمد 
شيشة عطر پونه را وا كرد 
او دوباره لحاف سرما را 

گوشه ای روی برگ ها تا كرد 
روی سنجاق سينة شاخه

با شکوفه مليله كاری كرد 
ريسة گل به شاخه ای آويخت
گونة غنچه را اناری كرد 
دكمه هايی شبيه پروانه 
زد به پيراهن گلی زيبا 

يک قرارقشنگ فصلی داشت 
با گروه كرُُ قناری ها 

باز فصل بهار آمده تا 
رو كند سکه های زيبا را

با گل و آبشار و پروانه 
پا كند توی كفش اين دنيا
         سميره بروانيا

خورشید 

ان
رخی

 چ
ترا

: می
رگر

صوي
 ت

معلم بهترین 
باغ 

ياد می دهد
سبز و پر درخت باش

چشمه ياد می دهد
جاری و زالل و پاک

كوه ياد می دهد
استوار و سخت باش

اين همه سواد را
هر كسی به چشمه و به كوه و باغ

ياد داده است
بهترين معلم است

او خدای مهربان 
اولين معلم است

 اكرم السادات هاشمی  پور
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در راهی
در می زنم اين خانه را گاهی

همسايه جان، مهمان نمی خواهی؟
مثل شهابی روشن اما دور

يک اتفاق گاه و بيگاهی
بر شاخه ام، آواز گنجشکی
در بركة تنهايی ام، ماهی

دلتنگی ام را دور می ريزم
وقتی تو اين اندازه دلخواهی

گلدان سراغت را گرفت از گل
پروانه ها گفتند: در راهی
سعيده اصالحی 

 بهار دیگر
 چند هفته است

 مزرعه
 با نوازش تو جان گرفته است

 چند هفته است
 خواب و خستگی 
 كنار رفته است

 دست های تو بهار ديگری است
 خوش به حال مزرعه

 تمام روز
كار كردن تو را نگاه می كند

شهال شهبازی

نبرد ایرانيان
 روايت دفاع ايرانيان از ميهن 

در برابر دشمنان 
سال چاپ: 1399

ناشر: طاليي
مؤلفان: مهدي الماسي، 

حبيب يوسف زاده و بهروز 
رضايي كهريز

كتاب »نبــرد ايرانيان« كتابی اســت 
كه بــه نبردهای دالورمــردان ايرانی 

و ســربازان شجاعی می پردازد كه از گذشته های دور در 
تاريخ ايران زمين وجود داشــته اند. از داســتان افسانه ای 
آرش تا »نبردهای ســتارخان و باقرخان«، »نبرد آنتوانت«، 
»نبرد سنگارا«، »نبرد شاه طهماسب با ازبک ها«، و... حماسه 
سازان هشت سال دفاع مقدس كه در اين كتاب به صورت 

جذاب و ساده برای مخاطب نوجوان نوشته شده است.

بيشتر بخوانيم

 راه سفید
 خانه گفت ای علی نرو!

 كوچه گفت: پيش ما بمان
 ماه چکه چکه اشک ريخت
 روی دست های آسمان

 خانه گفت و كوچه گفت و ماه
 باز هم علی نايستاد
 موقع نماز صبح بود

 او به راه خود ادامه داد
 از زمين به آسمان رسيد

 يک پرنده ء سفيد شد
 صبح، توی خانه ء  خدا

حضرت علی)ع( شهيد شد
منيره هاشمی

 مثل برق وباد
 مثل برقی كه می جهد از ابر

 مثل بادی كه می وزد در دشت
 شادی وغم، چقدر زود گذشت

                بابک نيک طلب 
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هم پاتوقی های عزيز
سالم. ارديبهشت از راه رسیده و کم کم 

روزهای مدرسه تمام می شوند. امسال متفاوت ترين 
سال تحصیلی برای همة ما بود. حتی روز اول مهر را هم 

مجازی جشن گرفتیم. اما حاال که خوب فکر می کنیم، با 
خودمان می گويیم شايد امسال بد هم نبود! درست است که از 

دوستانمان جدا بوديم و درس خواندن سخت تر از قبل شده بود، 
اما حتماً چیزهای با ارزشی هم ياد گرفته ايم. همیشه همین طور 
است. موقعیت های تازه، تجربه های تازه به ما هديه می کنند.

خوب است بعد از پايان امتحان ها در خلوت خودمان 
بنشینیم و فکر کنیم که در سال تحصیلی گذشته 

شیوة جديد درس خواندن و زندگی کردن باعث 
شد چه چیزهايی ياد بگیريم. حتماً نکات 

مثبت بسیاری پیدا خواهیم کرد.

پیشاپیش 

آرزو می كنیم 

تابستان خوب و 

پرباری داشته 
باشید.

ق
ــو

ــــ
ــــ

ــــ
ـات

پ
يخ

شا
ن م

زنی
نا

 سال های دور، اهالی جنگل در زمستان هم 
مانند فصل های ديگر بیدار بودند. هیچ کدام به 
خواب زمستانی نمی رفتند. آن ها پايیز و زمستان 

که می رسید، گله می کردند. هوا که گرم بود سرما 
می خواستند. هوا که سرد می شد گرما می خواستند. برف 

بود، آفتاب می خواستند. آفتاب می شد، باران می خواستند. 
اما در اين میان، کاج خوش حال و راضی، بی وقفه در حال 
ستايش طبیعت بود. کاج می گفت همة جلوه های طبیعت 

زيبايند. همة آن ها دل نشین اند.
گله و شکايت اهالی جنگل خیلی طول نکشید. از آن 
پس، آن ها با رسیدن روزهای سرد، به خواب زمستانی 
می رفتند، اما کاج همچنان بیدار بود. همه چیز را 
می ديد و ستايش می کرد. هنوز هم در روزهای 
سرد سال کاج بیدار است و زيبايی های گوناگون 
طبیعت را می بیند. اين پاداش شکرگزاری اوست.             

    فاطمه مشتاقی از مشهد
 مانند پرگاری دور خود می چرخم و نمی دانم چرا 

دايرة عالقه روی کاغذ زندگی رسم نمی شود.
بيان غالمی از فيروزكوه

کاش مورچه فرياد می زد، گرگ 
آواز می خواند، پرستو حرف می زد، 

در  اما من  می کرد،  میمون غرش 
اين دنیای خیالی کنار تو بودم.
كيميا رحمتی از بابل

 اشک در چشم هايم پیاپی حلقه می زند. 
حلقه ای از آه و اندوه بر دلم پرده می زند. دل را 

چه کنم که دست به شیطان ندهد؟ گوش را چه 

کنم که گوش به فرمانش ندهد؟ دل را به سجاده 

می سپارم. راهی مسیر تو می شوم. نور، راه را نشانم 

می دهد. من از ديار غم به شادی رهسپار می شوم. اگر 

صدايم کنی بنده می شوم، اگر نگاهم کنی پرنده می شوم.
رقيه ايزدی از گرگان

ز                تو
 قلم ســـب

ز                تو
ســـب

 قلم 

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

و يا شمارۀ پيامک 3000899596 
برای نقد و نظر. لطفًا حتمًا شهر و پاية تحصيلی  

خودتان را هم برای ما بنويسيد. 

ارديبهشت  12
روز معلم 

و شهادت مرتضي مطهري

معلمي شغل و حرفه نیست، بلکه ذوق و 
هنر  است. هر فردي چه پزشک باشد يا 
مهندس، پرستار باشد يا مديرو ... مديون 
معلماني است که از کودکي تا به امروز 

در آموزش او دخیل بوده اند.
اساسي ترين کار،  تعلیم و تربیت است و 
کسي که اين رسالت را بر دوش دارد 

معلم است.
 بنابراين به پاس قدرداني  و گرامي داشت 
ارديبهشت، روز  مقام واالي معلم، 12 
معلم  اين  مطهري،  مرتضي  شهادت 
بزرگ، به نام روز معلم نام گذاری شده 

است. 
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تهیه  که  خوبی  مجلة  از  ممنون   

می کنید و به دست دانش آموزان می رسانید. 

اکنون  که  قديمی  خودرو های  سرگذشت  از  لطفاً 

طرف داران زيادی در دنیا دارند، مطلبی بنويسید. با تشکر.

هادی حبيبی از تبريز

اگر مي شود نحوة   سالم. مجله تان خیلی مورد پسند است. 

درست کردن دونات و انواع غذاهای حاضري را در بخش آشپزي قرار 

بدهید. يا يک بخش به اسم نوشدارو به مجله اضافه کنید و دمنوش هاي 

گیاهي را معرفي کنید. اين طوري عالي تر از چیزي که هستید، مي شويد.

دليا كريمي از گلوگاه

پیام های شما دوستان عزيز هم به دستمان رسید:

عباسی عرفان  سیدی حديثه  خیری امیرهادی  جمشیدی مبینا   زهرا 

ايران نژاد،  کارخانه چین،آذرشهر مهال  علیرحمی  امیرحسین  عقیقیروان مانیا 

اردبیل ويدا میرزازاده و فاطمه ايزدپناه، اصفهان رزا رضايی، تبريز محمدمتین 

کرمی، رزن ابوالفضل صادقی و سعید رجبی، سريش آباد دينا حیدری ، شهرگز 

حیدرعلی آقاجانی،قزوين نرگس تقی لو و امیرمهدی صنعتیان،کامیاران سنا غالمی ، 

کرج ويدا محمدی، گرگان تینا کابلی، مشهد فهیمه میدان شاهی، ريحانه جهانی و 

ترالن و مبینا نوروزی ، میاندوآب آيدا سلطانپور ، نهاوند  دنیا سیاوشی ، همدان 

محمدرضا امیدی عابد

 سالم به دوستان. لطفاً در مجلة 

آموزندة رشد نوجوان دربارة دوستی 
بنويسید.

معصومه نوروزی از بابلسر

 سالم. از شما درخواست می کنم دربارة کنترل 

عصبانیت در مجله مطالبی منتشر کنید. سپاسگزارم.

ريحانه از كرمان

 سالم. لطفاً در مجلة خوب و پرمحتوای 

رشد نوجوان صفحه ای را هم به دانستنی هايی 

دربارة فضا و کهکشان هايی که در همسايگی 

ما هستند، اختصاص بدهید. مطمئناً 

نوجوان ها عالقة زيادی به دنیای 

بیرون از زمین دارند. ممنون 

برای اين مجلة آموزنده.

هستی مددی از تهران

ز                تو

 قلم ســـب

ز                تو

ســـب
 قلم 
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رنگین كمان آتش
رنگین کمان آتش ش
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مراحل آزمایش:
 با دقت به سمت داخلی لوح فشرده نگاه كنید. 
در راستای شعاعی رنگ های رنگین كمانی را مشاهده 

می كنید.

 لولة فندک را از وسط لوح فشرده عبور دهید و شعلة فندک 
را روشن كنید و به صورت عمودی به سطح لوح 

فشرده نگاه كنید. يک رنگین كمان كاماًل 
دايره ای شكل را می بینید!

صندوق سؤال ها:
  به نظر شما علت تشكیل رنگین كمان 

دايره ای روی لوح فشرده چیست؟

  با نگاه دقیق به سطح داخلی لوح فشرده متوجه می شويد 
كه رنگ های رنگین كمان هايی كه در دو سر يک شعاع قرار 
گرفته اند، قرينه هم هستند. دربارۀ علت اين پديده تحقیق 

كنید.

)DVD( مواد الزم:    فندک لوله بلند آشپزخانه   لوح فشردۀ نوری

رنگین کمان يکی از زيباترين پديده های طبیعت است که معمواًل پس از يک باران 

زيبا در آسمان پديد می آيد. اگر دوست داريد که يک رنگین کمان زيبا را در دست 

بگیريد، با آزمايش امروز با ما همراه باشید. البته در آزمايش اين شماره برای ساخت 

اين رنگین کمان زيبا به جای قطره های آب از شعله های زيبای آتش استفاده می کنیم. 
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رنگین كمان آتش
رنگین کمان آتش

فیلم آزمایش
در اين فیلم کوتاه شیوة اجرای آزمايش رنگین کمان آتش را با هم می بینیم. 

برای مشاهدة  اين فیلم می توانید از نشانی اينترنتی کوتاه شدة آن استفاده کنید. يا کد تصويری 
)QR-Code( کنار فیلم را با گوشی های هوشمند بخوانید. برای اين کار می توانید از نرم افزار 

رايگانی مانند QR Code Reader يا  QR Code Scanner استفاده کنید.

ارديبهشت  10
روز ملي خليج  فارس

نام  سومین خلیج بزرگ جهان »خلیج فارس« 
دارد که به خاطر موقعیت جغرافیايي خود در 
طول تاريخ همواره نامش بر سر زبان ها بوده است 
و مردم تمام جهان آن را به نام خلیج فارس يا 
درياي پارس مي شناسند. در قديمی ترين سندهاي 
موجود در مورد خلیج فارس که به کتاب هاي 
يونان باستان برمي گردد، نام خلیج فارس همیشه 
با سرزمین پارس همراه بوده است. در سال هاي 
به  فارس  خلیج  حاشیة  عرب  کشورهاي  اخیر 
همراه اربابان غربي  خود سعي و تالش زيادي در 
تحريف نام خلیج فارس داشتند تا اين آبراه مهم 
جهان را به نام خود درآورند. دهم ارديبهشت ماه 
فارس  خلیج  ملي  روز  ما  تقويم  در  سال  هر 
نام گذاری شده است که سالروز اخراج پرتغالي ها 

از تنگة هرمز و خلیج فارس است. 

11، 13 و 15ارديبهشت
شب هاي قدر

»قدر« به معناي اندازه، تقدير و سرنوشت 
است. دربارۀ اينكه چرا شب های 19، ۲1 و يا 
۲3 ماه رمضان را شب قدر مي نامند، نظرات 
مختلفي وجود دارند؛ از جمله اينكه: قرآن با 
تمام قدر و منزلتش بر رسول خدا )ص( به 
وسیلة فرشتة صاحب قدر نازل شده است. 
و يا اينكه: چون مقدرات انسان ها و اندازه 
اين شب  و قدر آن در طول يک سال در 
تعیین مي شود. نه در قرآن و در نه احاديث 
به صورت  قدر  شب  كه  نشده  مشخص 

در  اما  است،  شبي  چه  قطعي 
شب  است:  آمده  روايات 
شب  دو  از  محتمل تر   ۲3
ديگر است. شب زنده داری و 
خواندن قرآن و دعا از اعمال 

اين شب است.
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ارديبهشت که می شود احساس می کنم بايد به جايی بسیار بلند بروم و 
جهان را تماشا کنم. نه اينکه روزها و ماه های ديگر تماشاکردنی نباشند، هستند، اما 
در ارديبهشت معجزه ای وجود دارد که در ماه های ديگر نیست. احساس می کنم 
جهان در زنده ترين حالت ممکن است. جوانه های درختان که در فروردين متولد شده 
بودند، حاال بزرگ شده اند. درختان در سبزترين روزهای خود هستند، آسمان آبی تر از 
همیشه است و آن دور، بر قله های بلند کوهستان، نسیمی می وزد که اگرچه آن را بر پوستم حس نمی کنم، 

اما می دانم بوی خوب بهشت می دهد.
راستی آن لحظه که ارديبهشت را خلق می کردی به چه فکر می کردی؟ به پاداش کدام کار خوبی 
که قرار بود انسان انجام بدهد، از هوای بهشت به او بخشیدی؟ راستش فقط تو هستی که چنین 
سخاوتمندانه تکه ای از بهشت را روی زمین می آوری. تنها از خلقت تو می توانست چنین معجزه ای 

نازل شود.
ارديبهشت که می شود بايد به جايی بلند رفت و از آن باال درختان را که شکوهمندانه 
سبز شده اند، تماشا کرد؛ همان هايی که در پايیز برگ هايشان را از دست داده 
بودند. برگ هايی که تک به تک افتاده بودند. حاال به جای همة آن برگ های 

از دست رفته، برگ های ديگری متولد شده اند. اين نشانه است.
می خواستم به تماشای جهان بروم، اما حاال چیز تازه ای دريافته ام. 
من تمام روزهای پايیز، تنها درخت هايی را ديده بودم که برگ هايشان 
ريخته  بودند و حاال نیز تنها درخت هايی را می بینیم که از برگ های 
سبز سرشار شده اند. اما تو حواست به تک تک برگ ها بود. وقتی که 
می افتادند، وقتی که سبز می شدند، انگار در جايی بلند ايستاده بودی و با 

چشم هايی که بی نهايت را هم می بینند، تک تک آن ها را نگاه می کردی.
به  حواست  گفته ای  نمی ماند.  دور  نگاهت  از  هیچ چیز  گفته ای  بارها  تو 
کوچک ترين مخلوقاتت هست. گفته ای برای آن ها که فکر می کنند، نشانه های 
بسیاری در آفرينش هست. راستش من همین حاال، درست همین لحظه که 

ذهنم پر از عطر ارديبهشت است، حرف تو را با همة  وجودم درک کرده ام.
ايمان می آورم که ارديبهشت معجزه است و در ذاتش معجزه دارد؛ 
معجزه هايی بزرگ و کوچک، فراوان و بی پايان. تو همین حاال بر قلب 
من معجزه نازل کردی. چشم مرا روی اتفاقی باز کردی که 
پیش از اين به آن فکر نکرده بودم. بدون اذن تو حتی 
برگی کوچک، نه از شاخه می افتد و نه بر شاخه سبز 
می شود. بدون تو نور نیز بر قلب من نمی تابد. آگاه 
نمی شوم. اما همین که بخواهی به روشنايی 
بیايم، بر من معجزه نازل می کنی. شايد آن 
لحظه که ارديبهشت را خلق می کردی، 
به نور و آگاهی فکر می کردی. به اينکه 
ذره ای از بهشت می تواند انسان را به 
نور دعوت کند تا بار ديگر به سمت 

تو برگردد.
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َوَما َتْسُقُط ِمْن َوَرَقةٍ ِإَلّ َيْعَلُمَها

و هیچ برگی از درخت نمی افتد 
مگر آنکه او آگاه است 

)بخشی از آية 59، سورۀ انعام(.
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ايستـــگاه
سعیدهموسویزاده

 تصویرگر:فرامرزکشتکار

پسا کرونا
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وقتمان كه زيادی نکرده است. حتماً از معلم های عزيزمان راهنمايی بگيريم.رشد نوجوان در سايت مجله مراجعه كنيم. هر كتابی را هم به دستمان رسيد، نخوانيم. كشورمان را حتماً مطالعه كنيم. برای مطالعة آثار طنز می توانيم به آرشيو مجله های آثار خوب كالسيک*، آثار طنز خوب، شعرها و داستان های نويسندگان خوب زیاد مطالعه کنیم

ما در اين يادداشت ها بيشتر به قسمت شوخ طبعی خواهيم پرداخت.شوخ طبعی و ذوق سرشارمان گره بزنيم و بگذاريم خوب ُقل بزند و قشنگ جا بيفتد. همين جوری الکی كه نيست. پس بايد اصول شعر و داستان را با عناصر و شگردهای رعايت شود و بعد از آن در قدم بعدی از عناصر طنزآفرين در اثر استفاده می شود. شعر و داستان و ... هر كدام برای خود اصول و قواعدی دارد كه بايد به درستی و قافيه مهم نيست. همين  كه با مزه باشد، كافی است.« اين عبارت كامالً اشتباه است: »چون دارم شعر طنز می نويسم، پس وزن درست بنویسیم
او می خندند كه نسبت به او احساس برتری می كنند و پايش ُسر می خورد و به زمين می افتد، به اين دليل به نسبت به ديگری احساس برتری می كند. مثالً وقتی كسی نظرية برتری می گويد: انسان می خندد، چون در لحظه ای مهم ترين نظريه ها دربارة داليل خنديدن می پردازيم. موضوع كه بعضی ها به تَرَک ديوار هم می توانند بخندند، بگذريم. به انسان موجودی است كه می خندد و می تواند بخنداند؛ البته اگر از اين انسان چرا می خندد؟

خنديدن خوشم نيامد. ما به هم خنديدن را دوست من هم مثل شما از اين نظريه و از اين مدل خوش حال هستند كه جای او نيستند. 
ناهماهنگی ها نداريم، بلکه با هم خنديدن را دوست داريم. درک  می گويد:  ناهماهنگی  كه پيراهن و كت پوشيده است، اما يادش رفته توسط انسان باعث خنده می شود؛ مثل ديدن كسی نظرية 

به همين دليل است كه می خندد. درست است كه خنده نهفتة درونی خود را آزاد می كند و به آرامش می رسد و نظرية آرامش می گويد: انسان با خنديدن، انرژی  های پيژامه اش را عوض كند. 
بر هر درد بی درمان دواست، اما نه هر خنده ای و 

نه به هر قيمتی. 
خنده بر لب دارم و چشمم  تر است

خنده با انديشه باشد بهتر است

 تصویرگر:حمیدخلوتی

اولین قـدم 
مهدیفرجاللهی

شود و جز ادبیات ملی آن کشور باشد کالسیک می گويند.* به آثاری که ماية مباهات و افتخار کشــوری حساب 
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آورده اند پدری فرزند خويش را كنار مردابی برد و با اشاره به الک پشتی چند 
كه مرده بودند گفت: »فرزندم اين حيوانکی ها كه در زيست بوم طبيعت 
نقشی بسزا دارند، پالستيک خورده اند؛ پالستيکی كه بعضی از آدميان در كنار 

مرداب رها می سازند و اوخ چه نکوهيده كاری ست اين كار كه گفته اند: 
»زباله مينداز هرجا نشستی، بابا تو ديگه كی هستی.«

باری چون حرف پدر گفته آمد، فرزند مشتی چيپس خورد و پاكتش را در 
مرداب افکند. جهانديده ای ديد و رو به پدر گفت: »اگر به جای فک فرسودن 
و نصيحت فرزند، الک پشتان را آموزش دهی كه پالستيک نخورند، زودتر 

به نتيجه می رسی كه گفته اند:
اگر فرزند حرفت را نيوشيد

چه بهتر، ورنه در هر ساعت از روز
چو ديدی الک پشتی مستعدتر

 به او مضمون حرفت را بياموز«

 با تخصص زبان و فن وزوز بيانزير گوش دوستان دوستمزير گوش دوستم زير گوش منحرف می زند از اين و آنكار او هميشه پچ پچ است
چون زبانمان شل استحرف می كشدبا مهارت عجيبی از دهان ما، جدا جدااز زبان ماستنصف ديگرش بگويم از كجاست؟مثل كتری و سماور است، گرم قل قل استنصف حرف های او خيال بافی است

داغ می كندجوش می زند: خبر!يک كالغ و چل كالغ می كند، بدون مکث

فن وزوز بیان
سعیدهموسویزاده

بابا تو دیگه کی هستی
مصطفیمشایخی

سيمرغ
برگرفته از منطق الطير عطار نيشابوری 

مؤلف: مرجان فوالدوند
ناشر: مؤ سسة فرهنگي برهان

سال چاپ: 1399
هدهـد را همـه می شـناختند. او بر دسـت 
سـليمان پيامبر نشسته بود و برای شاهان 
پيـام بـرده بـود. پرنده هـا سـال ها پيش او 
می خواسـت  زمانی كـه  بودنـد؛  ديـده  را 
مرغـان  پادشـاه  و  آغـاز  را  بزرگـش  سـفر 
او خبـر  از  پيـر  را پيـدا كنـد. پرنده هـای 
نداشـتند و پرنده هـای جوان او را افسـانه 

می دانسـتند. تا اينكـه روزی 
او برگشـت. همـة پرنـدگان 
ـع  در بزرگ تريـن جنـگل جم
شدند تا او را ببيننــد و بــه 
دهنـد.  گــــوش  سخــنانش 
آيا او پادشـاه مرغـان را پيدا 

بود؟  كـرده 

بيشتر بخوانيم
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  عمـــــــــــــودی  
1.   وقتی ستاره ای به پايان عمرش می رسد، با صدای مهیبی منفجر می شود و هزاران برابر نورانی تر از قبل می درخشد، چه نامیده 
می شود؟ 2.  نوعی سنگ آذرين بسیار سخت و مقاوم که به عنوان مصالح در ساخت وساز به کار می رود و »گرانیت« هم نامیده 
می شود. 3.  مجموعة استخوان هايی که چارچوب و پیکر يک حیوان را تشکیل می دهند. 4.  هواپیمای بدون سرنشینی که از راه 
دور هدايت می شود. 5.  دسته ای از ترکیبات شیمیايی که به تسريع واکنش های شیمیايی حاصل از سوخت وساز در بدن کمک 
می کنند. 6.  فرو رفتگی ژرف در زمین که خندق و حفره هم نامیده می شود. 7.  واحد اندازه گیری مقدار انرژی موجود در يک مادة 
غذايی. 8.  حفره های تونلی شکلی که محل اتصال تار مو با سطح پوست هستند و بخشی است که رويش مو در آن روی می دهد.
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  افقــــــــــــــی  
1.  همان لوزالمعده است. 2.    مجموعة آن ها سوره را تشکیل می دهد. 3.   در صنعت نساجی و بافندگی رشته تارهای 
طولی و عرضی را می گويند. 4.  فضاپیمايی که قابل استفادة مجدد است و مانند يک هواپیما می تواند روی باند فرود 
بیايد. 5.  يکی از سیارات سنگی. 6.  اشتباه. 7.  ماده ای که موجب تقويت و استحکام استخوان ها می شود. 8.  محصولی 
که با پختن مواد خاکی به دست می آيد. 9.  از انواع ذغال سنگ که مرغوبیت بااليی دارد. 10.  مقیاس اندازه گیری 

شدت و بزرگی زمین لرزه.

9 
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نام من ابو علی سیناست و با اسم »ابن سینا« نیز شناخته می شوم. من يکی از مشاهیر طبيب ايرانـی
نامدار ايران در قرن  های چهارم و پنجم قمری بوده ام و در زمینه های متعددی، از جمله 

فلسفه، پزشکی، رياضیات و نجوم کار و مطالعه کرده ام.

روز يکم شهريور سال 
۳۵9 شمسی، در شهر 

»بخارا« متولد شدم.

از همان كودكی، استعداد 
خارق العاده ای در يادگيری 

علومی همچون منطق و هندسه 
داشتم و تقريباً تمام وقت خود 

را صرف مطالعه می كردم.

اين آخرين درسی است كه 
من به تو می دهم ... آگاهی بشر 

فعالً به همين اندازه است.

در 1۴ سالگی، همة دانش 
معلمانم را فرا گرفتم و 

حتی از آن ها پيش افتادم. 

استاد من ادامة 
درس ديروز را 
كشف كردم!  ...

برای آموختن فلسفه، يکی از 
كتاب های معروف ارسطو را ۴0 بار 
مطالعه كردم تا محتوايش را درک 
كنم. با وجود اين، در فهم مفاهيم 
آن مشکالت فراوانی داشتم ...

باالخره به شرح يکی ديگر از 
دانشمندان ايرانی پيش از خود، يعنی 
فارابی، بر كتاب ارسطو دست يافتم 
و بالفاصله موفق شدم محتوای آن 

را درک كنم.

من در عصر حکومت سامانيان 
می زيستم. روزی پادشاه زمانة 

من، امير نوح سامانی، به 
بيماری سختی دچار شد ...

از آنجا كه من علم طب را نيز 
به طور كامل فرا گرفته بودم، به 

درمان پادشاه پرداختم و در اين امر 
نيز موفق شدم.

 به عنوان پاداش برای كمک 
به امير نوح سامانی، اجازه 

پيدا كردم از كتابخانة مخصوص 
شاهزادگان سامانی استفاده كنم.
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از همان زمان، شروع به نگارش 
آثار خود در زمينه های گوناگون 

كردم و تا پايان عمر، حدود 2۵0 
كتاب و رسأله  نوشتم.

بخش بزرگی از فعاليت های علمی خود را در 
شهر اصفهان انجام دادم.  متأسفانه طی حملة 

مسعود غزنوی به اين شهر، بخش قابل توجهی 
از آثار من در جريان جنگ از بين رفت.

كتاب »شفا« يکی از مهم ترين آثار 
من است. در اين كتاب، بحث های 
گسترده ای در منطق، فسلفه، هندسه، 
اعداد، نجوم و الهيات مطرح شده اند.

يکی ديگر از موضوع های اين 
كتاب، موسيقی است كه آن 
را به عنوان قسمتی از بخش 

رياضيات كتاب در نظر گرفته ام. 

استاد مگر شما در زمينة 
موسيقی هم كتاب 

نوشته ايد؟!

بله، تازه آثار ديگری 
هم دربارة موسيقی 

دارم!

مشهور ترين كتاب من در پزشکی، »قانون« 
نام دارد. از اين كتاب تا قرن ها پس 

از من در خاورميانه و اروپا به عنوان منبع 
اصلی طب استفاده می شد. 

من نيز مانند ساير دانشمندان عصر خود، اغلب 
آثارم را به زبان رسمی آن دوران، يعنی عربی 

نوشته ام. البته كتاب هايی نيز به زبان فارسی دارم؛ 
مانند »دانشنامه عالئی«. همچنين، شعرهای زيادی 

نيز به هر دو زبان فارسی و عربی سروده ام.

 من برای بيش از هزار واژة 
عربی معادل فارسی ساختم و در 

كتاب هايم به كار بردم.

اگرچه عمر من تنها ۵۷ سال بود، اما در همان 
مدت به تمامی علوم زمانة خود تسلط پيدا كردم. 

روز يکم شهريور در ايران، به افتخار من »روز 
پزشک« نام گذاری شده است.
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حنانه خلفی امسال در کالس 
هشتم درس می خواند و حسابی سرش شلوغ 

است. چون هم زمان دارد برای کنکور کارشناسی 
ارشد هم درس می خواند. شايد تعجب کرده باشی و 
بگويی: چطور نوجوانی که در کالس هشتم درس می خواند، 

قرار است کنکور ارشد بدهد؟! اصالً مگر دورة  کارشناسی را 
پشت سر گذاشته است؟ من هم مثل تو دلم می خواست دربارة  حنانه 

بیشتر  بدانم. برای همین، يک روز صبح در مدرسه اش با هم 
قرار گذاشتیم و دربارة  همه چیز صحبت کرديم.

سبک زندگی حنانه به خاطر فعالیت هايی که در زمینة  قرآن دارد، کمی متفاوت است. مثالً او اين روزها 
کالس هشتم را غیرحضوری و در خانه، و بدون شرکت در کالس های مجازی مدرسه، می خواند. پدرش 
که معلم بازنشسته است، درس ها را با او کار می کند و اتفاقاً نمره هايش هم عالی است و پارسال معدلش 
2۰ شد. حنانه اين روزها هم برای آزمون کارشناسی ارشد سازمان سنجش درس می خواند و هم آزمون 

سازمان تبلیغات. او در کنار درس های مدرسه روزی يکی دو جزء از قرآن را هم مرور می کند. 

كسانی كه مرا همراهی و حمايت كردند
حنانه در دورة  ابتدايی و از پاية سوم و چهارم، هفته ای يک روز به مدرسه می رفت؛ چون 
برنامه های زيادی داشت. کالس هفتم را غیرحضوری خواند و امسال هم غیرحضوری 
درس می خواند؛ چون برای کنکور کارشناسی ارشد دارد آماده می شود. برای همین 
می گويد، در کنار تالش هايش برای رسیدن به موفقیت های اين روزهايش، همراهی مدرسه 
خیلی مهم بوده است. بنابراين در کنار پدر و مادرش، از همة معلم ها و کادر مدرسه و 
همین طور از مديرهای مدرسه هايش، خانم پازوکی زاده و خانم کارگر، تشکر کرد 
که او را همراهی کردند. همین طور از همة کسانی که کنارش بودند و حمايتش 

کردند و صفحه های مجازی اش را دنبال می کنند هم تشکر کرد.

    حافظ قرآنحنانه خلفی، نوجوان       گفت وگو با 

اولین دختر
حنانه خلفی در 1۰  سالگی سی دی 

ترتیل کل قرآن را منتشر کرد و عنوان اولین 
دختری را گرفت که مجوز ضبط ترتیل کل 

قرآن را به او داده اند. او می گويد: ما هرچه داريم، از 
شهدا و از رهنمودهای رهبری داريم که فرمودند ما 
1۰ میلیون حافظ بايد داشته باشیم و اگر اين 1۰ 

میلیون حافظ را داشته باشیم، ديگر تهاجم 
فرهنگی معنايی ندارد.
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 چطور وقت می كنی همة  اين كارها را انجام بدهی؟
 من از صبح که از خواب بیدار می شوم، مشغول درس خواندن می شوم و زمانم را از دست نمی دهم. تقريبًا 
روزانه هفت هشت ساعت زمان برای درس خواندن می گذارم. سه تا از درس های هشتم را هم تابستان خوانده 
بودم و تکمیل کردم. البته اين طور نیست که همة زمانم را درس خواندن و مرور قرآن پر کند. در کنار همة  

اين فعالیت ها، به تفريح و گردش هم می رسم.
  چطوری است كه كالس هشتم هستی، و قرار است كنكور كارشناسی ارشد بدهی؟

 قبل از اين، من در آزمون درجة ۳ سازمان تبلیغات قبول شدم و توانستم مدرک 
برای دورة   يعنی ديگر  بگیرم.  است،  کارشناسی  معادل  قوانین که  درجة ۳*را طبق 
کارشناسی به دانشگاه نرفتم. در آزمون کارشناسی سازمان سنجش هم شرکت کرده 
بودم و توانستم مدرک کارشناسی را در رشتة  علوم قرآن و حديث بگیرم. اين روزها هم 
برای آزمون کارشناسی ارشد درس می خوانم. وقتی در اين آزمون قبول شوم، می توانم 

به دانشگاه بروم و درسم را از دورة کارشناسی ارشد ادامه بدهم.
 چرا سراغ حفظ قرآن رفتی و چقدر طول كشید تا حافظ كل شوی؟

 از همان سن کودکی با قرآن مأنوس بودم. خواهر و برادرم حافظ قرآن 
بودند و برای همین من هم تشويق شده بودم قرآن را حفظ کنم. البته فقط به 
خاطر محیط و شرايط نبود. خودم به قرآن خیلی عالقه داشتم. آن روزها قرار 
بود من روزی يک صفحه از قرآن را حفظ کنم، اما يک روز که پدرم نبود، 
سورة الرحمن را که سه صفحه و نیم است، کامل حفظ کردم و اين به خاطر 
عالقة خودم بود. حتی اگر پدر و مادرم اجازه می دادند، بیشتر از اين هم 

می توانستم حفظ کنم.
 چه چیزی در قرآن هست كه باعث می شود تو اين قدر به آن 

عالقه مند باشی؟
 قرآن نور است؛ شفا و رحمت است. قرآن ذکر است و دل با ذکر 

و ياد خدا آرام می گیرد.
 تا حاال كسی نسبت به زندگی تو واكنش منفی نشان داده است؟

 بله، خب نظرات مخالف هم وجود دارند. مثالً شنیدم که درباره ام 
می گفتند بچگی نکرده. اما بايد بگويم من به برکت قرآن، هم بیشترين 
سیر و سیاحت را داشته ام و هم بیشترين لذت را از زندگی برده ام. چون 

در مسابقه های کشوری و بین المللی شرکت کرده ام و برای اجرای برنامه، 
سفرهای داخلی و خارجی متعددی داشته ام. مثالً عالوه بر سفرهای 
داخلی، چندين بار براي مسابقات قرآني به لبنان، سوريه، عراق، ترکیه، 

روسیه، امارات و بوسنی و هرزه گوين رفته ام.
 در اوقات فراغتت چه كار می كنی؟

 هم فیلم نگاه می کنم و هم کتاب می خوانم. فیلم هايی را که روايت 
دينی دارند، خیلی دوست دارم. از بین کتاب ها هم بیشتر کتاب های 

داستان و خاطرات شهیدان را می خوانم. اين کتاب ها حس خوبی به من 
می دهند و در زندگی خیلی تأثیرگذارند.

 در فضای مجازی هم هستی؟
 بله. در اوقات فراغت در فضای مجازی هم فعالیت دارم و قرآن را تبلیغ می کنم. البته می خواهم 
فعالیتم را در اين فضا و همچنین در رسانه بیشتر کنم. چون می خواهم »زينب قرآن« باشم و مثل حضرت 

زينب )س( مبلغ قرآن باشم. رهبری هم فرموده اند فضای مجازی را برای دشمن خالی نگذاريد.
 دوستانت هم با ديدن تو تشويق شدند كه قرآن را حفظ كنند؟

 بله، خیلی از دوستانم وقتی مرا ديدند، شروع کردند به حفظ کردن قرآن. گاهی هم پیش می آيد که بعد از 
سفرها، پدر و مادر دختران نوجوان به پدر و مادرم زنگ می زنند و می گويند از آن موقع که دخترم دختر شما 

را ديده، حفظ قرآن را شروع کرده است.

ارديبهشت  14
شهادت حضرت علي)ع(

حضرت علي )ع( در سحرگاه نوزدهم 
براي  قمري   40 سال  رمضان  ماه 
نماز صبح وارد مسجد كوفه شدند 
سر  كه  زماني  ايستادند.  نماز  به  و 
بر سجده گذاشتند، پلیدترين انسان 
در تمام طول تاريخ )ابن ملجم( با 
شمشیر زهرآلودش ضربتي بر فرق 
را  ايشان  و  آورد  وارد  امام  مبارک 
امام  هنگام  اين  در  كرد.  زخمي 
كعبه  خداي  به  »سوگند  فرمودند: 
كه رستگار شدم.« براثر اين زخم 
در ۲1  اين ضربت  از  بعد  روز  دو 
رستگار  رستگاران  امام  رمضان، 

شدند و به ديدار معبود شتافتند. 
به  ملجم  ابن  دربارۀ  علي)ع(  امام 
فرزند خود امام حسن)ع(  فرمودند: 
»او را غذا بدهید و آب بنوشانید. اگر 
خويش  خون  صاحب  ماندم،  زنده 
هستم. اگر خواستم او را مي كشم 
او مي گذرم.  از  نخواستم  اگر  و 
ولي  بُكشید،  را  او  ُمردم،  اگر 
در حقش زياده روي نكنید كه 
خداوند اسراف كاران را دوست 

ندارد.

حنانه در آخر 
گفت وگويمان گفت: »می خواهم 

از كادر پزشكی و درمانی تشكر كنم و 
از همة مردم بخواهم پروتكل های بهداشتی 
را رعايت كنند و ماسک بزنند. در قرآن 
هم آمده است با دست خودتان، خود 

را به هالكت نیندازيد.«

 * سازمان دارالقرآن کريم که از زير مجموعه هاي سازمان تبلیغات اسالمي است؛ هر ساله يک دوره آزمون تخصصي حفظ قرآن کريم براساس ضوابط معیني برگزار 
مي کند؛ در 5 سطح مدرک تخصصي ارائه مي دهد. مدارک درجه 1 تا 5 به ترتیب همتراز و معادل با مدرک دکترا، کارشناسي ارشد، کارشناسي، کارداني و ديپلم است.
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حاصل ضرب صحیح را به دست اوريد.اعداد 1 تا 6 را طوری داخل مربع ها قرار دهید که 

آيا می توانید اعداد.1۰.2۰.۳۰.4۰.5۰.6۰.7۰

8۰راطوری داخل اين مربع ها قرار دهید که 

مجموع اعداد هر ضلع مربع 15۰ شود؟

جمع آن ها ده می شود را مشخص و عالمت گذاری به صورت افقی وعمودی کنار هم قرار دارند و حاصل آيا می توانید همة عدد های سه تايی کنار هم را چه 
کنید؟ 

ارزش عددی هر يک از اين 

آب نبات ها و پاستیل را پیدا کنید
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با توجه به رابطه ای 
که در عدد ها وجود 

داردآيا می توانید 
جای عالمت سؤال 

عدد درست را حدس 
بزنید؟

کوچک ترين و بزرگ ترين قطاع )بخش( در اين 

تصوير کدام ها هستند؟ 
 

جای عالمت سؤال عدد درست 

د و بنويسید. 
را حدس بزنی
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در اين جدول عددهاي 1 الي 9 را در 
هر رديف افقي بدون تکرار قرار دهید 

و اين کار را در ستون هاي عمودي 
هم انجام دهید. در ضمن در هر 

ناحیة ۳ ×۳ از جدول نیز عددهاي 
1 الي 9 را طوري قرار دهید که هیچ 

يک از عددها تکراري نباشد.
)براي راهنمايي تان تعدادي از عددها 

را در محل هايشان قرار داده ايم.(

8
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اسکناس نو
محمود پارچه ها را مرتب کرد. می خواست زير میز را 
جارو کند که روی زمین يک اسکناس نو ديد. معلوم نبود 
مال چه کسی است. محمود اسکناس را برداشت. به اندازة 

مزد چند روزش بود. می توانست آن را برای خودش بردارد. 
کسی هم که آن را نديده بود! اما به ياد مادر و شش خواهر و 
برادرش افتاد. مادرش همیشه از او می خواست که روی پای 
خودش بايستد و نان حالل به خانه ببرد. به همین خاطر ترديد 
نکرد. وقتی صدای پای صاحب مغازه را شنید، به استقبالش 
رفت و گفت: »محمد آقا، اين اسکناس را پیدا کردم. نمی دانم 

مال شماست يا يکی از مشتری ها.«
شاگرد خوب مغازه

محمد آقا اسکناس را گرفت و در جیبش گذاشت. لبخند زد 
و  گفت: »پسرم يادت هست که قبالً هم اسکناس پیدا کرده 

بودی و من گفتم مال يکی از مشتری هاست؟ آن اسکناس و اين 
اسکناس را من در مغازه گذاشته بودم. می خواستم ببینم شاگردم 

چقدر قابل اعتماد است. خدا را شکر که تو پسر سالم و حالل خوری 
هستی. ديگر با خیال راحت می توانم کارهای بیشتری را به تو 

بسپارم. سعی کن همیشه اين طور زندگی کنی.«
تصمیم سرنوشت ساز

محمود مالقاسمی بعدها هم روش زندگی اش را تغییر نداد 
و سعی کرد از مشکالت نترسد. با تمام وجود تالش کند و 
برای رسیدن به موفقیت، به دنبال راه میان بُر و غیراخالقی 

نباشد. يک بار در روزنامه های آبان 1۳26 متوجه شد که تیم کشتی ترکیه به ايران 
آمده و هشت کشتی گیر اين کشور با هشت کشتی گیر ايرانی مسابقه داده اند و همة 
آن ها ورزشکاران ايرانی را شکست داده اند.  به غرور محمود برخورد. او از کودکی شنا، 
فوتبال، دومیدانی و والیبال را انجام می داد، اما حاال تصمیم گرفته بود کشتی گیر شود. 

می خواست نمايندة ايران باشد و برای کشورش پیروزی به ارمغان بیاورد.
تمرین با حسین فرفره

در 18 سالگی او برای تمرين راهی »باشگاه کشتی پوالد« شد. مربی باشگاه، عبدالحسین 

هوا هنوز تاريک بود. محمود در مغازه را باز كرد و 
به عادت هر روز، مغازۀ خياطی را تميز كرد. مدتی 
بود كه پيش محمد آقا كار می كرد و بابت هر روز 

كار 12 ريال مزد می گرفت. 

  تا سكـوي افتـخار از شاگردي خياطي  

سوزنی كه روی سكو فرود آمد
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فِیلی، هیکل ريزه میزة محمود را که ديد، گفت: »با حسین فِرفِره تمرين کن!« حسین 
کشتی گیر قدبلندی بود که در مسابقه مثل فرفره دور خودش می چرخید و پای حريف 
را می گرفت تا فنونش را روی او اجرا کند. به همین خاطر بیشتر کشتی گیران سعی 
می کردند از جلوی او فرار کنند. اما محمود که می خواست فنون را بهتر ياد بگیرد، سعی 

می کرد پايش را جلو بیاورد تا ببیند حسین چطور به پای او می رسد و بعد چه می کند. 
قهرمان ایران

چیزی نگذشت که محمود راه مقابله با فنون حسین را پیدا کرد. 
يک شب حسین هر کاری کرد، نتوانست پای محمود را 
بگیرد. مربی تعجب کرد و گفت: »پسر، تو چند وقت است 

تمرين می کنی؟«
محمود گفت: »دو سه جلسه، آقا!«

مربی گفت: »خیلی سريع پیشرفت کردی. اگر بتوانی هر شب 
برای تمرين بیايی، مطمئن باش يک چیزی می شوی!«

محمود از خوش حالی در پوستش نمی گنجید. تا چند ماه 
بعد، برای خودش يک چرخ خیاطی خريد تا در خانه 

هم کار بیشتری انجام دهد و شب ها راهی باشگاه 
می شد و فنون جديد ياد می گرفت. تنها شش ماه 
از ورودش به باشگاه می گذشت که قهرمان ايران 

شد؛ هم در کشتی آزاد و هم در کشتی فرنگی.1 
دو هزار تومان برای باخت

با اينکه وضع مالی محمود و خانواده اش خوب 
نبود، اما او حاضر نبود پول را به هر قیمتی به 
دست آورد. در مسابقه های انتخابی تیم ملی، قبل 
از مسابقه های جهانی سوئد، يکی از حريف هايش  
نزد محمود آمد و گفت: »دو هزار تومان می دهم 

تا از من ببازی.«
محمود هم بالفاصله جواب داد: »هیچ وقت اين کار را نمی کنم. مطمئن باش 

کشتی را می برم!« 
اين خبر به گوش رئیس فدراسیون کشتی رسید. آن ها به محمود تبريک 
تا  دادند  او  به  پول  مقداری  و  نفروخته است  را  گفتند که شرافت خود 

مشکالت زندگی اش را برطرف کند. محمود هم آمادة مسابقات جهانی شد. او 
در مسابقات جهانی 195۰ سوئد در کشتی فرنگی شرکت کرد و عنوان پنجم 

جهان را از آن خود کرد.
اولین مدال های ایران

يک سال بعد، محمود در کشتی آزاد نمايندة ايران در مسابقه های جهانی »هلسینکی« 
)فنالند( بود. تا آن روز هیچ کشتی گیر ايرانی در مسابقه های المپیک و جهانی صاحب 

مدال نشده بود و خیلی ها فکر می کردند که ايرانی ها حريف خارجی ها 
نمی شوند. اما محمود همة حريفان خود را شکست داد و تنها با يک 
باخت در فینال برندة مدال نقرة وزن 52 کیلو شد. مدال محمود 

اولین مدال تاريخ کشتی ايران بود. يک سال بعد، او در المپیک 1952 
هلسینکی هم برنز گرفت و اولین مدال آور کشتی ايران در المپیک نیز لقب گرفت. او به 

خوبی نشان داد، ايرانی ها در خیلی از موارد، قوی تر از حريفان خارجی هستند.

پي نوشت
1. در کشتی آزاد، ورزشکاران می توانند ازهمة قسمت های بدن حريف براي اجراي فن استفاده کنند، اما در کشتی فرنگی تنها 
اجازه دارند که باالتنة حريف را بگيرند و فنون خود را اجرا کنند. در کشتی فرنگی دست زدن به پای حريف ممنوع است.
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حسن خان قرار داشت، انتخاب کرد. استادکاران در همین زمین که مانند حمام پايین تر از سطح زمین قرار مراسم مذهبی و مکانی برای جمع شدن مردم و رفع اختالفاتشان بسازد، زمینی را که در همسايگی حمام وجود دارد که به محوطة جلوی تکیه ختم می شود. معاون الملک وقتی قصد کرد که تکیه ای برای برگزاری برای ورود به تکیه بايد شش متر از سطح خیابان پايین رفت. برای اين کار يک راه پله در کنار خیابان پله پله تا تکيه
گشتی در تكية معاون الملک داشت، تکیه را پايه گذاشتند.

در كرمانشاه

بيشتر از 100 سال پيش، حسن خان 
معاون الملک ـ از بزرگان و محترمان شهر 

كرمانشاه ـ دست به جيب شد تا بانی ساخت 
تكيه ای بی نظير در مركز شهر كرمانشاه 

شود. وقتی كار ساخت تكيه به پايان رسيد، 
مردم بنايی ديدند كه يک نمايشگاه از 

آثار كاشی سازان سرشناس عهد قاجار به 
حساب می آمد. سر تا پای تكيه رنگارنگ از 
كاشی هايی بود كه داستان های محبوبشان 

را روايت می كردند.
تكية معاون الملک در كرمانشاه محلی 

برای هنرنمايی جمعی از معماران و 
كاشی سازان دوران قاجار است كه هر كدام 

در كار و حرفة خود بهتريِن دوران بودند. 
حتی وقتی روزگار به معاون الملک پشت 

كرد و جيبش خالی شد، استادكاران پای كار 
ايستادند و بنای تكيه را به پايان رساندند. 

كسانی كه تكية معاون الملک را ديده اند، 
تأييد می كنند كه چيزی بيشتر از پول 

معاون الملک در ساخته شدن و ماندگاری آن 
نقش دارد؛ چيزی شبيه عشق و اعتقاد.

مردم شناسی می شود شخصیت های ديگر داستان های مذهبی و اسطوره ای موضوع های مرتبط با قیام امام حسین)ع( است، اما بین کاشی ها پیامبران را مرور کرد. اگر چه در تکیة معاون الملک اولويت با حیاط و تماشای ديوارها و کاشی های آن می توان داستان های عباسیه بزرگ ترين بخش تکیه است. با گشت وگذار در اين پيامبران در عباسيه موزة  شد.  همراه  آن ها  روايت  با  و  ديد  کرمانشاه را هم در اتاق های رو به همین حیاط می توان ديد.را 

تماشايی روایت های تماشایی تکیة  بخش  عباسیه سه  و  زينبیه  ابتدا به استقبال می آيند تا روايت هايشان را آغاز می کنند.است. کاشی های داستان گو وقت را تلف نمی کنند و از همان برپا می شد. اولین حیاط در مسیر بازديدکنندگان حسینیه امام حسین)ع( و ياران وفادارش در تمامی فضاهای تکیه پوشیده شده است. در ايام محرم و صفر مراسم عزاداری و يک ساختمان مرکزی دارد که با سقفی گنبدی شکل معاون الملک هستند. اين بنای پوشیده از کاشی دو حیاط حسینیه، 

روایتکاشیها
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محمدحسن حسيني
            آيات مرتبط  تصويرگر: شيوا قاضی

 1. نمل آية 88
2. الرحمن آية 29

 
غیر تو آيا چه کسی کرم را

در صدف پیله اش
فرصت يکدانة پروانه شدن می دهد؟!

ای قدم آموز الفبای صبر!
غیر تو آيا چه کسی در جهان

هر کس و هر چیز را
جرئت و امکان  شدن می دهد؟!

هر دم و هر بازَدم
در تنم
زندگی
می دمی

نور تو روح مرا
می کشد از تیرگی

سوی نور
قدرت انديشه و فرزانه شدن می دهد

غیر تو آيا چه کسی دانه را
از زمین

تا درخت
در سفر شاخة پرپیچ و سخت

می برد و سیرت شیرين کريمانه شدن می دهد؟!
مهر و ماه

آينه گردان حضور تواند
ترجمة معنی نور تواند

لطف و عطا و کرم
روزی و زيبايی و بخشش تويی

اول و پايان درخشش تويی

اول و پايان تويی

کاشی فوری
 كاشی هايی كه ديوارهای تكیه را پوشانده اند، از 

نوع خشتی هستند. در اين نوع از كاشی كاری، خشت های 
مربع شكل كاشی در كنار هم قرار می گیرند و نقاش روی آن ها 

نقاشی می كند. نقاشی ها رنگ آمیزی می شوند و خشت های كاشی 
داخل كوره می روند تا حرارت ببینند. پس از بیرون آمدن از كوره، 

قطعات كاشی در كنار هم قرار می گیرند تا تابلو شكل بگیرد. سرعت 
كار در اين روش بیشتر از روش كاشی معرق است و با اين سبك كار، 

كاشی سازان می توانند، سطح های بزرگ را سريع تر بپوشاند. 

قیام در زینبیه
زينبیه كه قلب تكیة معاون الملك كرمانشاه به حساب می آيد، از ابتدا چنین رنگارنگ نبوده است. زمانی ديوارهای 
زينبیه با آينه، تزئینات گچی و نقاشی تزئین شده بود، اما بعدها ساختمان آتش گرفت و تزئینات آسیب ديدند. در 
بازسازی عمارت، كاشی ها جای ديگر تزئینات را گرفتند و تمام ديوارهای زينبیه را مال خود كردند. بیشتر قاب های 

كاشی در زينبیه روايتگر اتفاقات دشت كربال در سال 61 قمری هستند.
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