
اللهـم صلـى علـى محمـد و آل محمد

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
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اين درد مشترك
پرندة آبي
انقالب فرانسه
شاعري كه شهيد شد
درست وسط خال
لطفًا كشتي نگيريد
هيوالي كثيف
قلمستون
من يك الك پشتم
شرط عبور ازعالئم نگارشي
نم باران
كتاني سلطاني
مغزپيچ
پيچيدگي هاي يك جهان منظم
علِم بيست بيست
از خشكسالي تا ترسالي
ربات هاي قلقلي 
لبخندجوان
بيمه ميمه
غول شاخ دار ديروز
شعرسبز
منظومة دهة هشتادي ها
از دفترچه خاطرات يك ربات
روزنامه ديواری
نورسيده ها
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ربات های  
قلقلي

هيوالي كثيف  

7 یادداشت سردبير

به نام خدا
در دوران جوانی، صبح تا شــب کلماتی مثل »مشق 
و امتحــان«، »کنکور و آینده«، »شــغل و ازدواج« و 
... در ســر شــما می چرخند و بزرگ تر ها هم که دائم 
فشار می آورند و استرس را بيشتر می کنند. ولی شاید 
این ضرب المثل را شنيده باشيد که: »جوانی دیگر بر 
نمی گردد.« پس آیا این همه فشار و استرس ارزشش 
را دارد؟ رسول اکرم)ص( می فرمایند: »پنج چيز را 

قبل از پنج چيز غنيمت بشمارید:
جوانی را قبل از پيری،

سالمتی را قبل از بيماری،
فرصت را قبل از گرفتاری،

دارایي را قبل از فقر،
زندگی را قبل از مرگ.

پــس تا زمان داریم، باید قــدرش را بدانيم. در جایی 
خواندم: »مشکل منتظر فردا ماندن این است که وقتی 
فردا برسد، به آن می گویند امروز. امروز فردای دیروز 
است.« نگذارید غول کنکور به شما آسيب برساند. اگر 

دست تبليغات باشد، مؤسسه های کنکوری می خواهند 
از همان کالس اول دبستان شما را با تست زدن آشنا 
کننــد. اما قدر جوانی تان را بدانيــد و زندگی کنيد و 
همــراه با درس به خودســازي و بــه طبيعت گردي، 
هنراندوزي و ورزش بپردازید که سعدی شيرین سخن 

می گوید: »عمر، برف است و آفتاب تموز٭.«
پرسش اصلی این اســت که: »ما با فرصت های امروز 
چه کنيم؟« اینجاست که رهبر معظم انقالب اسالمی، 
به زیبایی می فرمایند: »جوانان عزیز! حضور در صحنة 
پرشــور دانش اندوزی که از زیباتریــن و مبارک ترین 
فصول دوران جوانی است، هنگامی که با مجاهدت های 
اسالمی و تالش در راه گسترش فهم و معرفت درست 
دینی و سياســی همراه باشــد، یکــی از بزرگ ترین 
آميزه های معنوی برای نســل جوان کشــور را پدید 
می آورد. در انتخاب راه حقيقی به نظر من، خود شــما 
جوان ها بزرگ ترین مسئوليت را دارید؛ مسئوليتی که 

می توانيد آن را انجام دهيد.«
٭ تموز: بسيارگرم

دكتر زهرا باقري

من یک الک پشتم


