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داستان
دوربین عکاسی
سال ها قبل از اختراع عکاسی،اساس کار دوربین عکاسی وجود داشته و شناخته شده بوده است. اما از 
حدود 200 سال پیش دوربین های عکاسی ابداع شدند؛ دنیا را با عکس هايشان به تصوير کشیدند و 

تغییر دادند و خودشان هم تا امروز، يک دنیا تغییر کرده اند.
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آب درموزه
گشت و گذار در موزه آب يزد 

مشکل کم آبی در ايران چقدر جدی است؟

سفر به سیاه چاله ها
اگر به يک سیاه چاله سفر کنیم 

چه اتفاقاتی را تجربه خواهیم کرد؟
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دوربین سوراخ سوزني
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وجود آسیاب در شهر یزد و دیدن چرخ آسیاب در 
این شهر شاید اتفاق دور از انتظاری باشد، اما این چرخ 

چوبی متعلق به یکی از آسیاب های قدیمی شهر یزد است که 
زمانی طوالنی با قدرت آب می چرخیده است. تابلوهای روی 

دیوار این اتاق اسرار یک آسیاب آبی را برای شما برمال می کنند.

دیدنی های موزة آب به اسباب و وسایل مربوط به آب محدود 
نمی شود. در این موزه می توانید از دیدن تزئینات مفصل گچی دیوارها 

و طاق ها هم که نتیجه ذوق معماران یزدی  است، لذت ببرید. ساختمان 
موزه در واقع خانة تاریخی خاندان کالهدوزهاست که بیشتر از 125 سال 

عمر دارد. این خانه به سفارش و خرج حاج علی اکبر کالهدوز که از تاجران 
سرشناس یزد بوده ، ساخته شده است. 

دستگاهی که در عکس می بینید،  یکی از ابزارهای کار مغنی هاست. این 
دستگاه درواقع یک تراز قدیمی  است که به مغنی کمک می کرده، به درستی 
کانال و جوی قنات را شیب بندی کند. بخش اصلی تراز همان قطعة چوب سوار 
بر ریسمان است که میله ای فلزی از میانة آن آویزان است. ریسمان در دوسو به  
دو  تیرک چوبی که در زمین مهار می شده اند، آویزان است. ِمیل میلة فلزی به 
یک سمت، جهت و شدت شیب را نشان می داده است. برای جاری شدن آب 

در قنات، کانال باید به سمت مقصد شیب بندی می شد.      

موزة آب یزد پر است از وسایل و اسباب مرتبط با آب؛ از وسایل حمل و 
نگهداری آب تا وسایل اندازه گیری آب، ساعت آبی و .... این وسایل درپنج 

طبقة خانة کالهدوزها چیده شده اند. برای گم نشدن در این خانة 720 
متری و اتاق ها و راهروهای تو در تویش باید از میسر مشخص شده 

با فلش ها تبعیت کنید. پایاب و »چاه خانه« در پایین ترین سطح قرار 
گرفته اند.

»چاه خانه«  نبود،  امروزی  يخچال های  از  خبری  وقتی 
بهترين و خنک ترين جای خانه برای نگهداری میوه و ديگر 
خوراکی ها بود. چنانچه در خانة کالهدوزها خوراکی های 
فاسد شدنی را روی تخته ای می گذاشتند و از سقف اين 
چاه خانه آويزان می کردند. قرار گرفتن اين فضا در عمق 
زمین يکی از داليل خنک بودنش در فصل گرماست. 
دلیل ديگر آبی بود که در حوض میانی سرداب جاری 

می شد و سرمای خود را به فضای اطرافش می داد.
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 خوانندگان رشد نوجوان:
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مركز بررسي آثار مجالت رشد به نشاني زير بفرستيد:
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عجيب ترين دوران زندگی
اگر از من بپرسند:»عجيب ترين قسمت زندگی هر انسانی چه قسمتی است؟«

بدون هيچ شكی بالفاصله می گويم: دوران نوجوانی! حتمًا می پرسی دليلم 
چيست. 

نوجوانی دوران خاص زندگی هر انسانی است. هر نوجوان هر روز با چيزهای 
تازه ای آشنا می شود. نوجوانی دوران حيرت است . نوجوان كمترروی زمين 

راه می رود، بيشتر در هوا سير می كند.
كوچك  را  او  نه  دارند،  قبول  بزرگ   آدم  عنوان  به  نه  را  نوجوان  ديگران 
از  اضطراب،پر  از  پر  و  روحی  تالطم  پر  دوران  نوجوانی  دوران  می دانند. 
تصميم های ناگهانی بزرگ و كوچك و پر از دوراهی های مهم زندگی است 
كه بايد تصميم  بگيری. يكيش همين انتخاب رشته كه تهش به انتخاب شغل 

منجر  می شود.
نوجوانی پر از احساس، پر از موج، پر از اميد، پر از عشق، پر از خطر ، پر از 
آزمايش اولين ها، پر از غم، پر از شادی، پر از پيروزی، پر از شكست، پر از 

هيجان، پر از چالش، پر از ... وای كه خسته شدم! چقدر پر از .... بگم!
از  لحظه ای  اميدوارم  باشد.  مبارك  تو  بر  نوجوانی  نوجوانم،  دوست 

نوجوانيت را از دست ندهی و نهايت لذت را از آن ببری.

روز نوجوان مبارك!

1 عجيب ترين دوران زندگي - 
2 كيمياگران!  --------- 
6 ساندويچ منو تو خوردي؟  --- 

9 روزهاي مانا  ---------  
10 دكتر شادزي --------- 
12 اسرار سياه چاله ها ------ 
14 حرف و رنگ ----------
16 جام جهاني در جواديه ---- 
18 راه سبز ------------ 
20 خانوادۀ چوبي --------- 

                 

29 جدول  ------------- 
30 يادگار شجاعان -------- 
32 كنسرو قارچ و مرض  ---- 
34 زندگي با چاشني ... ------ 
36 راز مرد نامرئي -------- 
38 نرمش ذهن --------- 
40 پاتوق ------------- 
42 كوكوي فيبر هويجي----- 
43 قايق ديواري --------- 
44 ورزش هيكلي ها ------- 
46 آهنگ دوچرخه --------

48آب در موزه ----------

21 . . كتاب بازي .
22. . زنگ لطيفه .

23. . لطيفه هاي خارجكي .
24 .. زنگ خاطره .
25. . زنگ فضايي .

26 .. زنگ تكنولوژي .
27. . شگفت انگيزناك ها  .

 28. . زباله سازها .
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 سرك كشيدن در اسرار 

ايران و مصر هر دو ادعا 
دارند كه نخستين تمدني 

بوده اند كه شيشه گري  را به 
وجود آورده است. تحقيقات 

زيادي دربارۀ تاريخچة 

شيشه گري در مصر شده است 

اما در ايران ما تحقيق مفصل و 

كافي نداريم كاش يكي از شما 
باالخره اين كار را انجام بدهد!

مطمئنم كه تا حاال براي يك بار هم كه شده تيله هاي شيشه اي را توي دستتان 
گرفته ايد و به رنگ هايي كه انگار داخل شيشه با باد مي چرخند نگاه كرده ايد. مطمئنم  
ازخودتان پرسيده ايد كه اين پره هاي نازك رنگ چطور درست وسط اين گوي 
شيشه اي گير افتاده اند؟ چطور دور خودشان مي چرخند؟ اين تازه يك تكنيك ساده 
در شيشه گري است. قبل از خواندن اين گزارش به عكس ها نگاه كنيد؛ به باغ هاي 
شيشه اي وسط تيله هاي بزرگ، به مجسمه ها  و حجم هايي كه از توري شيشه اي و 

شفاف ساخته شده اند. حاال اگر مي توانيد اين گزارش را نخوانيد!

عكاس: اعظم الريجانیبهاره جالل وندـ  حسين معظمي

كيميـا گـــــران!

   وقتي استاد تيله مي سازد!
 راستش با ترس و لرز به استاد حياس زنگ زدم. دورادور كارهايش را مي شناختم و مي دانستم  
يكي از هنرمندترين استادان شيشه گري ايران است. حاال مي خواستم  يك روز به كارگاهش بروم 

و ازخواهش كنم تيله اي برايم بسازد ! 

 اما استاد آن قدر راحت، خوش رو و صميمي خواهشم را پذيرفت كه  غافلگير شدم. ) باور كنيد 
چنين آدم هايي هنوز هم هستند!(

 وقتي به كارگاه شلوغ و كوچكش رفتم، فهميدم چرا. او عاشق كارش بود. آن قدر كه مثل 
پدرهايي كه از حرف زدن دربارۀ بچه هاي نابغه شان سير نمي شوند، او هم از حرف زدن دربارۀ 
شيشه سير نمي شد. دلش مي خواست همة آدم ها  اين موجود جادويي ظريف و فوق العاده را 
بشناسند.  دلش مي خواست  ايران دوباره  در قلة شيشه گري دنيا بايستد.  مي گويد دوباره،  چون 
ايران يكي از نخستين كشور هاي دنيا بوده كه در هزاره هاي پيش از ميالد صنعت شيشه گري 

داشته است.

 تو جمع  يا تفريق ياد بدهد!از يك پروفسور رياضي بخواهي بهحجم هنري پيچيده. درست مثل اينكه يك تيله  و نه يك مجسمه يا يك متوجه هستيد كه! 

نمونه هايي از شيشه گري در ايران باستان
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حتي مي گويند شيشه گرهاي جزيرۀ »مورينوي« ايتاليا كه مشهورترين شيشه گر هاي 
جهان هستند، اين صنعت را از ايراني ها ياد گرفته اند. جالب است كه هنوز هم از نقش ها 

و رنگ هاي ايراني در ساخت اشياي شيشه اي استفاده مي كنند.

عينك نور اضافه را مي گيرد و به ما اجازه مي دهد ببينم وسط 
شعله هاي آتش چه اتفاقي مي افتد!

جادوي مادة بي ريخت!
 اشتباه نكنيد!» بي ريخت« اينجا يك جور ناسزا نيست. يك 

اصطالح علمي است. شيشه جامد است، اما وقتي ذوب مي شود 
ريخت مشخصي ندارد و مي تواند به هر شكلي در بيايد: يك ليوان آب 

يا يك شيشة عطر يا يك مجسمة پيچيده و حتي يك باغ گل!
 اما اول يك تيلة ساده مي سازد. چيزي كه به نظر ما  واقعاً هيجان 
انگيز و جادويي است. او ميله هاي شيشه اي را روي حرارت مستقيم 
ذوب مي كند و رنگ هاي سفيد، سبز و قرمز را  مثل يك ميله باريك 
دور آن مي پيچد. ال به الي رنگ ها  از شيشة بي رنگ استفاده مي كند. 
مي گويد: »براي اينكه رنگ ها از هم جدا بشوند.« حاال فقط يك 
ميلة بسيار باريك پيچ پيچي سه رنگ داريم . استاد با ذوب كردن 
شيشة بي رنگ  و چرخاندن يكنواخت، شيشه را دور ميله اي رنگي 
مي پيچد و به آن  فرم كروي مي دهد. جادو  آغاز مي شود. رنگ ها 
از هم باز مي شوند؛ پره هاي نازك چرخان. تيله آماده است. حاال 

بايد  دوباره به كوره برود تا محكم بشود.

شاگرد استاد

       روياندن گل در ميان شيشه 
استاد حياس مي گويد:» عينك هايتان را بزنيد.« 

مي خواهم اين يكي را خيلي خوب ببينيد. بعد نشانمان مي دهد كه چطور 
مي شود وسط يك مهرۀ شيشه اي يك گل رز سفيد فوق العاده زيبا روياند!

 به شيشة بي رنگ مذاب باريكه هايي از شيشة سفيد اضافه مي كند. سحرآميز 
است. باريكه هاي بي نظم سفيد در شيشه رشد مي كنند و باز مي شوند و تبديل 

مي شوند به  يك گل سفيد شكفتة زيبا! 

حاال نوبت ماست
دست هايمان از شوق تجربه كردن اين كار مي لرزد! مي گويد:  »چرا 

كه نه؟ كي مي خواهد اول پشت ميز بنشيند؟«
رنگ هايمان را انتخاب مي كنيم و  به نوبت پشت مشعل مي نشينيم. 
كمك مي كند تا شيشه را ذوب كنيم و يكنواخت بچرخانيم و شكل 
بدهيم. خيلي جالب است. سخت تر و هيجان انگيزتر از آن است كه 
فكر مي كردم.  با هيجان مهره اي را كه ساخته ايم توي دست مي گيريم.  

حس عجيبي است. انگار زيبا ترين چيز جهان را ساخته باشيم!
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همه چيز از ته راهرو شروع شد!
  مي پرسم:» چطور شد كه  اين رشته را انتخاب كرديد؟«

 مي گويد: »شانس! رفته بودم كه در هنرستان  براي رشتةعمران 
براي  راهرو  ته  گفت:  مدير  ندارد.  ظرفيت  گفتند  كنم.  ثبت نام 
رشتةشيشه گري ثبت نام مي كنند. مي خواهي بروي؟ رفتم و  همه چيز از 
ته راهرو شروع شد. تا حاال  از شيشه دست نكشيده ام.  وقتي  به كارگاهم 
مي آيم همه چيز از يادم مي رود. زمان، گرسنگي، گرماي مشعل. مي داني؟ 

شيشه جادوي قشنگي دارد!

 سرك كشيدن در اسرار كيميا گران
 استاد حياس مي گويد:  »شيشه گري هميشه 
از اسرار كيمياگران بوده است. در ايتالياي قرون 
وسطا مجازات شيشه گراني كه اسرار كارشان 

را به ديگران مي گفته اند مرگ بوده.«
  براي سال هاي  سال شيشه گر ها 
در جزيرۀ مورينو زنداني بودند و حق 
خروج از آنجا را نداشتند چون ممكن بود  
رازهاي  اين حرفه را به ديگران آموزش 
بدهند. به همين دليل  ايتاليا تا  سال هاي سال 

مهم ترين جاي دنيا در اين صنعت بود.

  اين گوي ها با همين تكنيك درست شده اند. زيبا، 
پيچيده و سحر  آميزند. درست مثل يك باغ بزرگ در 

يك تيلة كوچك!

 مجسمة ماهي سياه كوچولو با الهام از قصة )ماهي سياه كوچولو 
نوشتة صمد بهرنگي( كاري از استاد حياس. در موزۀ آبگينه.

تكنيك ساخت منشورهاي تو 
در تو با شيشه

يا  گردنبند ها  در  را  نگين ها  اين  شايد   
انگشترها ديده باشيد. همة آن ها را به عنوان 

يك سنگ طبيعي )به نام دلربا(مي شناسند. استاد 
حياس مي گويد: »اين ها سنگ نيستند! طبيعي هم 

نيستند. اين ها نوعي شيشه اند كه هنوز هم كه 
هنوزاست، شيشه گران ايتاليايي راز ساخت 

آن ها را براي هيچ كس فاش نكرده اند!«

  استاد حياس مي گفت: »شيشه نهايت ندارد. هميشه چيز 
نگه  را سر زنده  ياد گرفتن هست و همين آدم  براي  تازه اي 
مي دارد. اما براي اين بتوانيد يك مهرۀ بي نقص درست كنيد، 
بايد ماه ها تمرين كنيد. نگران نباشيد! مطمئنم كه لذت مي بريد!«
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حياس حسينی متولد 1357، در استان كرمانشاه،  
رشتة  در  شهيد«  پيام  فنی  »هنرستان  از  فارغ التحصيل  و 
شيشه گری علمی و آزمايشگاهی است. او مدرك درجة 2 
هنری و دوره هاي طراحي، مجسمه سازي و  شيشه گري را در 
ايران و باكو و تركيه گذرانده است. حياس حسينی مهارت هاي 
شيشه گری حرارت مستقيم، و تكنيك های جديد آن را زير 
نظر استادان مشهور شيشة ايتاليا فرا گرفته و اكنون  در حال 
ساخت مهره های شيشه ای با تأثير از مهره های يافته شده در 
چغازنبيل است. استاد حياس در ساخت نئون هم مهارت دارد. 
خبر خوب اين  است كه  استاد حياس گاه گاهي در دانشكدۀ 
هنر يا موزۀ آبگينه كارگاه آموزشي برپا مي كند و يا در كارگاه 

خودش به  كساني كه  عالقه دارند، آموزش مي دهد. 

پيشنهاد
•  اگرتهرانيد يا گذارتان به تهران افتاد،  حتمًا به موزۀ 
آبگينه سر بزنيد و  شيشه هاي باستاني ايراني را  در 
مي خواهيد   اگر  ببينيد.  معاصر  استادان  كارهاي  كنار 
هنرمند اين رشته باشيد،  هم مي توانيد در هنرستان 
در  مي توانيد  و هم  بخوانيد  دانشگاه  شيشه گري  و 

كارگاه ها كار آموزي كنيد.

• مي توانيد براي اينكه بيشتر با اين هنر آشنا بشويد   
از  زيادي  فيلم هاي  و  كنيد  جست وجو  اينترنت  در 

كارگاه ها  و تكنيك هاي  تازۀ شيشه گري ببينيد.  
نمونه هايي از شيشه گري باستاني ايران در موزه آبگينه

ميز هيجان انگيز يك شيشه گر پر از ميله هاي شيشه اي رنگي
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تصويرگر: مسعود كشميري

چند وقت بود توی خانه مان خوراكی ها غيب 
می شدند: نصف ساندويچ پريا، نصف سيب مامان كه 

گذاشته بود روی ميز پذيرايی تا تلفن را جواب بدهد يا... 
همه چيز هم هميشه سر من بيچاره خراب می شد:

ـ شكمو يه بار نتونستی جلوی شكمت رو بگيری؟!
يا:

ـ چرا ساندويچ منو خوردی؟!
هر چه مي گفتم من نبودم، كسی حرفم را باور نكرد. 

آخر كی ساندويچ را با كاغذ و نايلونش می خورد؟!

پريای بدجنس گفت: »می خواستی اثر جرم رو پاك 
كنی.«

كم كم من چيزی كشف كردم. اينكه خوراكی هايی كه 
توی پذيرايی بودند، غيب می شدند. مثالً اگر شب مهمان 

داشتيم و مامان يادش می رفت ظرف ميوه را ببرد توی 
آشپزخانه، از ظرف به آن بزرگی چيزی باقی نمی ماند .

مامان چپ چپ به من نگاه  كرد و  گفت: »من موندم 
چطوری تونستی اين همه ميوه رو بخوری؟!«

من كه تازه از اتاقم آمده بودم بيرون، گفتم: »من 
كه ديشب قبل از رفتن مهمونا خوابم برد. تازه هم بيدار 

شدم. من چطوری می تونستم اين همه ميوه رو يك نفری 
بخورم؟! مگه شكم من چقدر جا داره، هان؟!«

به خودم لعنت كردم كه خوش اشتها و تپلم و اين 
باعث شده كه اين همه تهمت چيزهای نخورده را به 

من بزنند.

مامان با شك به دور و بر، به من، به بابا و به پريا 
نگاه كرد و بعد گفت: »يعنی چی؟ يعنی اين ميوه ها غيب 

شدند؟«

و دستی به گياه سبز مورد عالقه اش كشيد و گفت: 
»ماشاءاهلل« چقدر خوب داری رشد می كنی، آفرين.

 بعد رو كرد به من و گفت: »از اين ياد بگير. فقط آب 
می خوره، اين همه رشد می كنه. از هفتة قبل تا حاال سی 

سانت رشد كرده.«
بعد با شك به بابا نگاه كرد و گفت: »نكنه كار توئه؟«

ساندويچ منو 

بابا كله اش را خاراند و گفت: »زن، دست بردار... اين 
حرف ها چيه؟«

من يكهو گفتم: »من يه چيزی كشف كردم.«
همه با كنجكاوی به من نگاه كردند.

گفتم: »دقت كردين همة خوراكی ها همين جا غيب 
می شن؟«

همه به فكر فرو رفتند. بعد از يكی دو دقيقه گفتند: 
»آره، درست می گی.«

گفتم: »پس بيايد اينجا يك مدت چيزی نذاريم.«
پريا گفت: »من می ترسم. يعنی جن اومده خونه ا مون؟ 

يعنی جن توی پذيراييه؟«  
و رفت خودش را انداخت بغل بابا.

بابا دست های پريا را از دورش باز كرد و گفت: »اين 
خرافات چيه؟ حتماً خودتون خورديد، يادتون رفته.«

چند روز گذشت و همه موضوع را فراموش كردند.
انجام  را  تكليف هايم  پذيرايی  توی  كه  روز  يك 
می دادم، مداد قرمزم را جا گذاشتم. صبح هر چه گشتم، 

پيدايش نكردم. چند شب بعد هم عينك بابا غيب شد 

و هر چه گشتيم، پيدايش نكرديم. بابا كه انگار با همة ما 

دعوا داشت، گفت: »حاال چطوری برم اداره؟ عجب خونة 
بی در و پيكری! همه چيز توش غيب می شه.«

بعد با مامان حرفش شد. به مامان گفت: »اين خونه 
نظم نداره.«

مامان هم بهش برخورد و گفت: »خودت شلخته ای 
و چيزات رو سر جاشون نمی ذاری، به من چه ربطی 

داره.«
بعد قهر كرد و رفت تو اتاق. بابا هم بدون عينك 
راه افتاد رفت اداره. همان موقع پريا يواشكی آمد در 

گوشم گفت: »پارسا، دفتر زبانمو نديدی؟ كلی تمرين 

توش نوشته بودم. اگر نبرم، خانم فكر می كنه تنبلی كردم 
و تمرين هامو انجام ندادم.«

گفتم: »نه، من از كجا بدونم؟«
بعد همه رفتند و من تنها شدم. آن روز مدرسة ما 

تو خوردی؟

شماره 2• آبان1397

6 



جلسه بود و تعطيل بوديم. رفتم كيف مدرسه ام را آوردم تا  تكليف هايم را زودتر انجام بدهم. تشنه ام شد، 

رفتم آب بخورم كه يكهو صدای چيزی شبيه مچاله شدن كاغذ شنيدم. ترسيدم. زود دويدم ببينم چی 

بود. چيز عجيبی نبود، فقط حس كردم برگ های گياه مامان دارند تكان می خورند. آمدم بقية تكليف هايم 

را انجام بدهم، ديدم ای وای، دفترم نيست. فكر كردم شايد وقتی می خواستم آب بخورم، حواسم 

نبوده و  با خودم بردمش توی آشپزخانه. اما نه، آنجا نبود. زير مبل ها، زير ميز همه جا را نگاه كردم، 

غيب شده بود! يك لحظه ترسيدم و با وحشت دور و برم را نگاه كردم. 

حس كردم از پشت سر چيزی به گردنم نزديك می شود. از ترس خشكم زده بود. صدای 

خش خش آرامی را پشت سرم شنيدم. عرق سردی روی بدنم نشست. فكر كردم پشت 
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نويسنده: كارلو فراِبّتي
مترجم: ليال مينايي

ناشر: انتشارات فاطمي
fatemi.ir :خريد اينترنتي
تلفن: 021-33926622

چطور مي شود كه بعضي از هم كالسي هايمان 
عاشق رياضي و علوم مي شوند؟ خيلي عجيب 

است، نه؟ مثاًل جوري با عشق و عالقه يك 
سؤال هندسه يا فيزيك را حل مي كنند كه 

انگار دارند» PS4 « بازي مي كنند. من فكر 
مي كنم دليلش را بايد در نوع ارتباطمان با 

علم هاي متفاوت جست وجو كنيم. اگر كسي 
بتواند قصه هاي جذاب علم ها را كشف كند، 

خود به خود به آن ها عالقه مند مي شود. 
وقتي از دور به ماجرا نگاه مي كنيم، همة 

علم ها مجموعه اي از سؤاالت و فرمول هاي 
كسالت آور هستند، اما اگر به دنياي 

شگفت انگيزشان سفر كنيم، ماجرا كاماًل 
عوض مي شود.

با من موافق نيستيد؟ امتحانش ضرر ندارد، 
اين دو كتاب را تهيه كنيد و مثل آليس با 

آن ها به دنياي رياضيات و علوم قدم بگذاريد. 
بعد براي ما پيامك بفرستيد و بگوييد كه 

خواندن اين كتاب ها چقدر در نگاه شما به 
درس هاي مدرسه تغيير ايجاد كرده است. 

بيشتر بخوانيم

سرم چيست: جن؟! هيوال؟! يا بايد تندی پشتم را  نگاه می كردم يا از ترس 
بود و حاال از گرسنگی داشت عينك، مداد و دفتر می خورد. اگر مواظب پس بيخود نبود كه اين همه رشد كرده بود. اين همه خوراكی را او لمبانده گياه، يك عالمه دندان وجود داشت. يك گياه گوشت خوار! خودش بود! توی دستم بود. سرش به شكل يك دهان بزرگ بود و وسط فرورفتگی چشم هايم را باز كردم و از آنچه كه ديدم، جيغ كشيدم. گياه مامان دادم: باز كن چشم هاتو... باز كن ديگه. هر چي بود، گرفتيش!عالمه دندانة  ريز مثل دندان های ماهی حس كردم. به خودم قوت قلب اما چيز نرم و زبری توی دست هايم احساس كردم. زير  پوست دستم، يك با ترس هر چه بود، گردنش را گرفتم. از ترس چشم هايم را بسته بودم. آن چيز درست به پشت گردنم رسيده بود كه به سرعت برگشتم و می مردم و يا خوراك هيوال می شدم.

فكر و او گفته بود: »وقتی بزرگ شد، خودتون می فهمين.«بزرگ مي شه.« مامان پرسيده بود: »يعنی چی سونيا جون؟!«گفته بود: »بايد صبر كنی  بزرگ بشه، اون وقت  خودش يه سورپرايز اين گياه لعنتی را دوست مامان از سفرش به آفريقا آورده بود. به مامان نبودم، االن خودم هم توی شكمش بودم. به همه گفتم.  را  و برايمان درست نمی كرد، حاال برای گياهش درست می كرد!عينهو يك حيوان خانگی. همة چيزهايی را كه من و پريا در حسرتش بوديم اما نه! مامان آن قدر ذوق كرده بود كه گياه شد عزيز كرده اش. شده بود می كردم گياه را می برند نابود می كنند يا حقش را كف دستش می گذارند. وقتی همه آمدند خانه، من كشف جديدم 
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روز شهيد فهميده، نوجوان و بسيج دانش آموزي 
ـ روز پدافند غيرعامل -اربعين حسينی

تسخير النة جاسوسي، روز ملي استكبارستيزي، 
روز دانش آموز

رحلت پيامبر گرامي اسالم)ص(
و شهادت امام حسن مجتبي)ع(

شهادت امام رضا)ع(

روز كتاب و كتاب خوانی و كتاب دار
روز بزرگداشت عالمه طباطبايی

شهادت امام حسن عسكري)ع(
آغاز امامت حضرت وليعصر)عج(

روزكتابوكتابخواني
24 آبان سالگرد درگذشت عالمه طباطبايی است. 
اين روز را روز كتاب و كتاب خوانی و كتابدار هم 
اند، چون عالمه طباطبايی عالمی بود كه  ناميده  
عمر خود را صرف يادگيری و آموختن علم كرد. او 
شاگردان زيادی تربيت كرد و كتاب های زيادی 
الميزان«  »تفسير  معروف ترين كتاب وي  نوشت. 
است. اين كتاب زمانی نوشته شد كه كتاب 
قرآن  آيات  دربارۀ  كاملی  و  جامع  تفسير 
وجود نداشت. عالمه طباطبايی حدود20سال 
برای نوشتن اين كتاب زحمت كشيد. الميزان از 
ماندگارترين و مهم ترين كتاب های تاريخ اسالم 

است.

نگاهكن
اين سلمان است كه  سر بر ديوارگذاشته، و 
اين بالل است كه در گوشه ای كز كرده. اين 
فاطمه)س( است كه اشك می ريزد و مي نالد. 
اين حسن و حسين)ع( هستند كه سرشان را 
بر سينة پدربزرگ گذاشته اند. اين پيامبر 

علی)ع(  پای  روی  خداست كه سر 
وصيت  آرام  آرام  و  گذاشته 
می كند: » امر خدا فرا رسيده 
من  بر  مرگم  از  بعد  است. 
جدا  من  از  و  بخوان  نماز 
مشو...« اين علی)ع( است كه 
چشم دوخته به صورت نورانی 

پيامبر)ص(. 
خداحافظ مهربان ترين پيامبر خدا!
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رحلتپيامبراسالم)ص(
او  بود.  پيامبر)ص(  سفر حج  آخرين 
در غدير خم از رحلت خود خبر داد و 
فرمود: »نزديك است فراخوانده شوم 
و دعوت حق را اجابت نمايم.« چند ماه 
بعد در بيست  و هشتمين روز ماه صفر 
در خانة خود از دنيا رفت. به پيشنهاد 
امام علی )ع( او را در همان نقطه ای كه 

رحلت كرده بود، دفن كردند.
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خوش حالی های قالبی

مثالً وقتی می گويی: من ناراحتم يا 
عصبانی ام يا از آمپول می ترسم، يا خدای 
صحبت می كنی.نكرده  خوش حالم يعنی از احساس هايت 

دربارةداری از فكرهايت صحبت می كنی.»معلم رياضی ام مرا دوست ندارد.«   برقرار كنم«، يا وقتی می گويی:    يا »بلد نيستم با ديگران ارتباط    دانش آموز به دردنخوری هستم،«           می گويی: »من می دانم كه                             ولی وقتی                 همه چيز است.  فكرهای تو تفسيرهای تو

بدافكار 

دو تا موجود آزاردهنده هستند كه بداحساس های 
آدم ها را حسابی اذيت می كنند: 
يكی »احساس هاي بد« و يكی هم 

»فكرهاي بد«.

خوش بختانه هيچ وقت ما نمی توانيم 
 فكرها و احساس هاي بدمان را دور 
هستند . جزو وجود ما مديريت كنيم، چون آن ها بريزيم. ما فقط می توانيم آن ها را 

رحمت خدا رفت!«»پدربزرگت به 

»ولی من به اين فكر 

می كنم كه تيم فوتسال 

            جديداً يك حرف دختران قهرمان آسيا شد.«

           حال به هم زن غير 

           علمی در دنيا باب

        شده كه می گويند: »برای

  اينكه فكرها و احساس های 

  بدت را از خودت دور كنی، 

  به چيزهای مثبت فكر كن يا

   تا ديدی حالت بد شده برو

  كارهای شادی آور انجام بده،
    خوب می شوی.« 

       اين ها نمی دانند كه وقتی فكری ما را آزار می دهد، 

  بايد برای آن فكر چندش آور راه حلی پيدا كرد. اگر كاری 

را فقط برای دور شدن از آن فكرها و احساس ها انجام 

دهی  كه مثالً حالت خوش بشود، همان فكر دوباره مثل 

   كش به كله ات برمی گردد.

دكتر شادزی هستم؛ فوق دكترا و متخصص مشكالت روانی نوجوانان. با اينكه بيشتر مشكالت مراجعان من تكراری 
است ولی چون روان شناسی كامالً حرفه ای و به روز هستم، وقتی به موضوعي تكراری بر می خورم  انگار بار اولم است... 
شايد از خيلی ها شنيده باشی، روان شناس ها خودشان از همه افسرده تر هستند. اگر اين حرف های غير علمی را قبول 

داری كه معطل نشو و برو صفحة بعدی، وگرنه گزارش جلسات مشاورۀ مرا بخوان تا مثل خودم شاد زندگی كنی. 
ضمناً برای اينكه تبليغ دفتر مشاورۀ من نشود، از اسم مستعار استفاده كرده ام!

              برای آن تنبل هايی كه شمارة قبلی را نخوانده اند،تكرار مي كنم، همةآدم ها 
      به مشكالت روانی برمی خورند، ولی بعضی ها چون بلد نيستند مشكالتشان را 

  مديريت كنند، نمی توانندشاد و شنگول زندگی كنند. عده ای وقتی به مشكل برمی خورند
   از آن »فرار« می كنند، يك عده با مشكلشان »می جنگند« و عده ای هم 

   »افسرده« و غمگين می شوند. من هم گفتم كه اين كارها آن ها را 
             بدبخت تر می كند. حاال ادامة حرف ها:

تفاوت احساس  ها و فكرها

جملة حال به هم زن: به چيزهای خوب فكر كن
حالت خوب می شود.

دوستتان 
دارم

بعضی نوجوان ها كه

 پيش من می آيند، خبر 

ندارند احساس و فكر يك 
چيز نيست.

افكار بد

احساس هاي بد
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برای فرار از چيز ديگری.لذت از همان كار باشد، نه می دهيم، فقط بايد به خاطر هر كاری كه انجام 

        وقتی داری نقاشی می كنی، نبايد به 

     خاطر اين باشد كه چون فردا امتحان نهايی 

زبان انگليسی داری و اضطراب زياد گرفته ای، 

  دست به دامن نقاشی شده باشی... تو فقط به 

خاطر عالقه ات به نقاشی داری نقاشی می كشی.

نخريده و داری حرص می خوری.پدرت كفشی كه دوست داشته ای را برايت بدنت قوی تر و سالم تر باشد، نه اينكه چون يا اگر ورزش می كنی، به خاطر اين است كه 

                              قدم پيش برويم.                                كردن بايد قدم به         حل شود. بهتر است بدانيد برای شاد زندگیراه حلی به شما بدهم تا دو سوته همة مشكالتتانمی گيريد، اين است كه دلتان می خواهد من يك      مشكل من با بعضی از شما  كه از من مشاوره 
             فعالً می توانم به شما بگويم، هر 

      كاری می كنيد از همان كار لذت ببريد و
  اينكه اگر فكرها و احساس های بد سراغتان آمد، 

   آن ها را بپذيريد. با فكر كردن به چيزهای خوب و 
    انجام كارهای شادی آور، فكرها واحساس های 

               بد شما سرجايشان هستند. 

خانم دكترجان، سالم
شكالت و بستنی و چيپس می خرم و حالم نمره های بد ناراحت می شوم، برای خودم من راه حل خوب پيدا كرده ام تا از 

بهتر می شود.
نمی گيری ساناز جان؟پس ديگر نمره های بد 

بروم،بدتر هم شده اند!نمره ها كه قربانشان 

بدتر می شود!اين جوری كه هر بار حالت 

همين ديگر! چيپس و بستنی 

رديفش  می كند. 

ط يازده كيلو چاق شدم
فق

ل چند ماه قبله.
عكس پروفايلم ما

دخترجان، به جای هله هوله 

خوردن، شيوة درس 

خواندنت را عوض كن. 

به نظرم تا از چاقی ات هم 

ناراحت شدی، نان خامه ای هم 

به آن ها اضافه كن ديگه حله!
خانم دكتر! جديداً وقتی با برادر 

بزر گ ترم اختالف پيدا می كنم، می روم 
می كنم تا ديگر عصبانی نباشم.سه چهار ساعت با پلی استيشن بازی 

تمامی ندارد؟!نمی دانم چرا دعواهايمان بازی زياد ضعيف شده... ولی چشم پزشك گفته چشم هام از فوق العاده ات!آفرين به اين راه حل 
سفارش بده تا كور نشده ای!كنيد. ضمناً عينكت را زودتر بگيريد تا اختالف هايتان را حل بهتره از پدر و مادرتان كمك آقا نيما، به جای پلی استيشن 

دو تجربة افتضاح: برای اينكه حرف من را باور كنيد، دو تا از مشاوره های آنالين مرا با مراجعانم بخوانيد... 

 راستی! مشاورة آنالين با اصول حرفه ای ما روان شناس ها جور 
درنمی آيد  مگر در مواقع ضروری. مثل آن روز كه ساناز خارج 
از شهر بود و نمی توانست پيش من بيايد و چون حسابی سرما 

خورده بود، صدايش در نمی آمد تا حتی تلفنی صحبت كنيم.

فهرستي درست كن كه سه تا ستون داشته باشد. ستون اول: فكرها و  تمرين هفته:
احساس های ناخوشايندت را بنويس. ستون دوم: در مقابل هر كدام از ناخوشايندها بنويس

      كه چه كار خوش حال كننده ای انجام داده  ای كه از شر آن ها خالص شوی.
                 ستون سوم: بنويس آيا بعد از آن كار خوش حال كننده، مشكلت برای هميشه برطرف شد يا نه؟

وقتی اين فكر سراغم قد من كوتاه است
می آيد، می روم می خوابم

از كارهايم عقب می مانم و 
فكر ناخوشايندم هم هنوز با 

من است

هر كاری را به خاطر خودش انجام بده.

مشاورة آنالين بانيما

 فهرست فكرها و احساس هاي ناخوشايند

افكار و احساسات 
ناخوشايند

نتيجهكارهای خوش حال كننده

     سراغ آشپزی آمده باشم.     چون با همسرم دعوايم شده، از آشپزی لذت می برم، نه اينكه   كرفس درست می كنم، چون        االن دارم خورش 
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سیاه چاله  داخل  به  کاوشگر  این   
فرستاده شده و  قرار است تا پیش از نابود 

شدن داده هایش را برای ما بفرستد.

 اســرار 

فضاپیمای  با  سال ها  من 
سفر  فضا  در  خود  سریع  بسیار 
از  یـکی  به  اکـنون  و  کرده ام 
جـرم هاي  انگیزترین  هیجـان 
سیاه چاله!  یک  رسیده ام:  عالم 
عجیبی  اجـرام  سیاه چاله ها 
هستند. آن ها جرم بسیار زیادی 
را در حجم محدودي درون خود 
جای داده اند که حتی نور هم با 
سرعت ۳۰۰۰۰۰ کیلومتر بر ثانیه 
آن ها  نزدیکی  از  عبور  به  قادر 
نیست. به همین سبب هیچ نوری 
از آن ها به چشم نمی رسد و در 

فضا دیده نمی شوند.

هنگامـی که کاوشگر به 
طول  می شود،  نزدیک تر  سیاه چاله 
می آید!  کش  و  می شود  بیشتر  آن 
پایین  به  که  گرانشی  نیروی  چون 
آن وارد می شود، از باالی آن بیشتر 
است. کاوشگر خیلی سریع به یک 

رشتة ماکارونی تبدیل خواهد شد.

 بر خالف باور رایج که »سیاه چاله 
همه چیز را می بلعد«، واقعیت چنین 
نیست. سیاه چاله تنها موادی را می بلعد 
که به فاصله بسیار نزدیک از آن قرار 
تر،  دور  فاصله های  در  باشند.  گرفته 
عمل  عادی  جرمی  مانند  سیاه چاله 
اگر سیاه چاله ای با جرم  می کند. مثالً 
مرکز  در  به جای خورشید  خورشید، 
منظومة شمسی قرار می گرفت، حرکت 
ادامه  به همین شکل کنونی  سیارات 
ایجاد  مشکلی  هیچ  و  می یافت 

نمی شد.

 این ستاره آنقدر به سیاه چاله نزدیک است که سیاه چاله  
مواد روی سطح ستاره را به سمت خود می کشد. در نتیجه، نهری 
از مواد داغ ستاره به سمت سیاه چاله ایجاد شده است که به شکل 
این گرداب بزرگ  به  به دور سیاه چاله اند.  گرداب در حال گردش 

»قرص برافزایشی«  گفته می شود.

سياه چاله ها
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حاال من سقوط کاوشگر را کند تر از 
قبل می بینم. این یکی از نتیجه هاي نظریة 
»نسبیت خاص« اینشتین است: زمانی که 
جسمی با سرعت خیلی زیاد حرکت کند، 
ناظر ساکن حرکت آن را بسیار کند می بیند. 

به  کاوشـگر  باالخـره 
به  ممکن  فاصلة  نزدیک ترین 
فاصله ای  مـی رسد؛  سیاه چاله 
گفته  رویداد«  »افق  آن  به  که 
می شود. افق رویداد مرزی است 
که اگر جسمی آن را رد کند، دیگر 
بیرون نمی رسد.  به  از آن  نوری 
سرعت کاوشگر هنگامی که به 
به  تقریباً  می رسد،  رویداد  افق 
در  می رسد.  نور  سرعت  اندازة 
این وضعیت، من مشاهده می کنم 
که سقوط کاوشگر متوقف شده 
و زمان دیگر برای آن نمی گذرد!

من هیچ راهی برای 
فهمیدن اینـکه کاوشگر 
بعد از سقوط به سیاه چاله 

به کجا می رود، ندارم.

 نور ستارگان دور دست، هنگام 
عبور از کنار سیاه چاله، به علت گرانش 
به سمت سیاه چاله خم  کمی  آن  قوی 
می شود. در نتیجه ستارگانی که پشت 
مقدار  از  بیش  هستند،  سیاه چاله   سر 
واقعی به آن نزدیک دیده می شوند. به 
این پدیده » عدسي گرانشي« مي گوییم؛ 
زیرا سیاه چاله همانند یک عدسی، نور را 

خم می کند.

   من با اندازه گیری فاصلة این 
ستاره از سیاه چاله، و در اختیار داشتن 
جرم ستاره، توانستم جرم سیاه چاله را 
محاسبه کنم. جرم سیاه چاله ها بیش از 

سه برابر جرم خورشید است. 

 مواد در حال گردش به دور سیاه چاله 
تا دمای ۱۰۰ میلیون درجه سانتی گراد داغ 
می شوند! )دمای مرکز خورشید ۱۵ میلیون 
این مواد  درجه است.( تحقیقات من روی 
نشان می دهد، مواد درون قرص برافزایشی، 

پرتوهای پر انرژی ایکس منتشر می کنند. 

  حال به اطالعاتی که کاوشگر پیش از رسیدن به افق 
است:  نتیجه جالب  مـراجعه می کنم.  برایم فرستاده،  رویداد 
هنگامی که زمان کاوشگر برای من بسیار کند می گذشت، خود 
کاوشگر زمان را به طور کامالً عادی اندازه گیری کرده است. در 
واقع نظریة نسبیت خاص باعث شده است، اندازه گیری های ما از 

زمان با یکدیگر متفاوت باشد.
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حرف   و   رنگش
    بی نام

گاه می ريزد دلم با يك نگاه
گاه سنگم، پر تحمل، سنگ سخت

گاه بی نامم، صدايم كن نسيم
گاه بی فصلم، صدايم كن درخت

گاه از فواره ها آبی ترم
گاه از نقاره ها بی تاب تر

گاه از حوضی كه شب های حرم
ماه می افتد در آن مهتاب تر

ای امام هشتم پروانه ها
ای امام هشتم رنگين كمان
ای امام هشتم خورشيد و ماه

ای امام هشتم هفت آسمان

با تو می ريزم شبيه آبشار
با تو جاری می شوم مانند رود

با تو برمی خيزم از جا مثل موج
مثل يك سرچشمه می خوانم سرود

دعوتم كن، گرچه آهو نيستم
مثل آهوها نمی گيرم قرار

از حريم امن دستانت دلم
كمتر از آهو ندارد انتظار

سيد حبيب نظاری

      پرسش
در آينه خود را كه می بينم،

هربار می پرسم  
از ما دو تا

كی آن خوِد اصلی است؟
من 

يا 
كسی كه توی آينه است؟!

لعيا شيرازی

يی
رزا

 مي
سن

مح
ر: 

رگ
وي

ص
ت
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حساب زندگی
در مسير مدرسه 

از سپيده تا غروب 
ايستاده بود 

كودكی كه آرزوی سبز او 
در ميان دست های كوچكش جوانه 

كرده بود
گرچه او به مدرسه نرفته بود

در حساب زندگی جريمه های سخت
از كالس كوچه ها گرفته بود 

زهراآقاميرزايی

بين رنگ وحرف

گم شدم بين رنگ ها و حروف
البه الی سؤال های بزرگ 

پر زدم تا جواب های عجيب 
دست در دست بال های بزرگ 

لحظه ای كاوه بودم و كاووس 
لحظه ای زير آب اقيانوس 
لحظه ای ماسه ای ميان كوير 

لحظه ای  زير سنگ های عبوس 

با اتم های ريز خنديدم 
از دل ذره نور را چيدم 

رفتم از سطر سطر جنبش باد 
راز باران و سبزه را ديدم 

بچه ها را به آسمان بردم 
راه دوری از اضطراب شدم 

در مسير كمال خنديدم 
كاغذ كاهی كتاب شدم 

معصومه مرادی

كار تو چطور؟
كار رعد وبرق چيست؟

فرق كار برف با تگرگ چيست؟
كار ماه

   ياستاره درفضا 
كار برگ چيست؟

   فكر می كنی كه كار گل فقط شكُفتن است؟
 كار من فقط،

    شعر گفتن است؟!
كار آفتاب

    ماه
      رفتگر

          درخت ، آب....
          بی نهايت است.

   كار تو چطور؟
طيبه شامانی

نويسنده و تصويرگر: راشل ايگنوتوفسكي
مترجم: ماندانا فرهاديان
 ناشر: انتشارات فاطمي

fatemi.ir :خريد اينترنتي
تلفن: 021-33926622

اول مي خواستم بگويم اين كتاب را حتمًا دخترها بخوانند، ولي بعد 
فكر كردم و ديدم كه همه بايد بخوانند. به خاطر اينكه ذهن ما را 

شايعه ها و حرف هاي كليشه اي پر كرده اند. مثاًل بعضي ها مي گويند: 
»دخترها در رياضي ضعيف هستند.« اما ديديم كه مريم ميرزاخاني، 

به عنوان يك دختر ايراني، چطور در رياضيات پيشرفت كرد و 
باالترين جايزۀ رياضيات در جهان )مدال 
فيلدز( را گرفت. واقعيت اين است كه 

علم و دانش مثل همة فضيلت هاي انساني 
ديگر اصاًل زنانه و مردانه ندارد. هر 

انساني كه خالقيت هايش را پرورش بدهد 
و به اندازۀ كافي تالش كند، مي تواند در 

علم موفق باشد. در اين كتاب قصة زندگي 
50 پيشگام جسور را مي خوانيد كه با 
فكرشان بخشي از دنيا را تغيير دادند.

بيشتر بخوانيم
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   اسم مسابقه هم كلی هيجان با خودش دارد. حاال فكر كنيد در محلة شما، يك عده نوجوان تصميم می گيرند مسابقات 
فوتبال بين محلی راه بيندازند. راه هم می اندازند و اسمش را می گذارند: جام دوستی. ولی وقتی ماجراهايی پيش می آيد 
كه اين جام دوستی تبديل می شود به جام جهانی، آن وقت است كه هيجانش هزار برابر می شود.البد فكر مي كنيد: اين يعنی 
چی؟! خب كتاب »جام جهانی در جواديه« نوشتة داوود اميريان)انتشارات قديانی( را دارم به شما معرفی می كنم. احتماالً 
خوشتان می آيد وقتی بخوانيد و ببينيد كه چه اتفاق های مهمی برای همان نوجوان ها كه ازشان گفتم، پيش می آيد. مثالً اينكه 
چطور در مسابقاتشان سروكلة تيم های خارجی پيدا می شود )مثِل برزيل، ايتاليا، كانادا و...( يا سرك كشيدن روزنامه، راديو، 

تلويزيون و حتی برنامة نود )كه حتماً خيلی هاي تان طرف دار پر و پا قرصش هستيد( در مسابقات و قصة اين بچه ها.
 بد نيست اين تكه از داستان را هم بگويم: ماجرا جوری پيش می رود كه دخترها هم اجازه پيدا می كنند، بين 
تماشاگرهای فوتبال باشند و مسابقات را از نزديك ببينند. بعدش هم به فكر به راه انداختن مسابقه برای خودشان. اين و 
خيلی از ماجراهای ديگر، يك  جورهايی مربوط می شوند به سياوش كه شخصيت اصلِی اين رمان است. در طول 

قصه، سياوش همراه دوستانش و همة نوجوان های تيم های ديگر، كارهای بزرگی می كنند... 
همة اين چيزها »جام جهانی در جواديه« را به كتابی پر طرف دار تبديل كرده. خب اگر اين طور 
نبود كه چندين بار تجديد چاپ نمی شد. اگر هم با مسابقات كتاب خوانی آشنايی داشته باشيد، حتمًا 
يادتان هست كه »جام جهانی در جواديه« از كتاب هايی بود كه در برنامة خندوانه  هم معرفی شد. 
حاال آن برنامه و مسابقه اش كه تمام شد و رفت، ولی می خواهم بگويم كه به نظرم كتاب قشنگی است.

  از بچگی ِكرِم كتاب بودم. از همان كالس اول ابتدايی كه درس خواندن را شروع كردم. آن وقت ها 
كتاب ها مناسب ما نبود. بيشترشان عامه پسندهای ناجور بودند. مثالً يك بار »امشب دختری 
می ميرد« را خواندم. كتاب پر از سوزوگداز بود، سه روز تب كردم. يا كالس سوم، »كوير« شريعتی را خواندم. 
يك هفته مريض شدم. برايم سنگين بود هضم كردنش. دست بزرگ ترها می ديديم، ما هم می خواستيم 
ادايشان را درآوريم، ولی برايمان سنگين بودند. من تماِم مجله های كودك و نوجوان را می خوانم. تا چند سال 
پيش كه خواهرزاده هايم توی اين سن بودند، باهاشان حرف می زدم تا ذائقه شان دستم بيايد. االن هم بچه های 
خودم هستند. امكان ندارد مدرسه ای مرا دعوت كند و نروم، با كله می روم. نوجوان ها بسيار باهوشند. گاهی 
نكته های دقيقی دربارۀ كتاب هايم می گويند و اشتباهاتم را پيدا می كنند. به هر حال سعی می كنم اين نخ ارتباط 

پاره نشود. هميشه با لذت كتاب می خوانم. اگر كتابی خنده دار باشد، قهقهه می زنم. دست خودم هم نيست.
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  خيلی خوب می شود اگر نويسنده باشی و زندگيت هم طوری رقم بخورد كه 
كمك كند به نوشتنت؛ يعنی يك زندگی پر از سفر. داوود اميريان، سال 1349 
در كرمان به دنيا آمد. اما پدرش آذری بود. در جايی خواندم كه خودش از مسافرت های 

زياد پدرش ياد می كرد و جالب اينكه گفته بودند، هر كدام از 
خواهر و برادرهای شان اهِل يك شهر هستند. در نهايت، سال 

1361 به تهران می آيند. 
وقتی اميريان 10 سال دارد، جنگ شروع می شود. او 

سال 1364 به جبهه می رود. خودتان حساب 
اين طوری  بوده...  سالش  چند  ببينيد  كنيد، 
می شود كه تجربة جنگ هم اضافه می شود به 

ديگر تجربه های زيستی اش كه به كمِك همة 
آن ها توانسته كلی كتاب بنويسد و كلی جايزه ببرد؛ 

كتاب هايی مثِل فرزندان ايرانيم، رفاقت به سبك تانك، دوستان 
جواديه،  در  جهانی  جام  بهنام،  داستان  نمی كنند،  خداحافظی 

گردان قاطرچی ها و... در كالم اميريان طنز وجود دارد؛ حتی 
در بعضی از نوشته هايش كه مربوط به جنگ است. مثاًل 
همين گرداِن قاطرچی ها، روايتی طنز آميز دارد. او تا حاال 

بيشتر از 26 كتاب منتشر كرده است.

می گويد:  در جواديه«  »جام جهانی  كتاب  دربارۀ  بايرامی)نويسنده (،  محمدرضا    
»عمده ترين نكته ، تجربه های خاص زندگی اميريان است كه بر كار او تأثير گذاشته 

است. او تجربة زندگی در شهرهای مختلف و حتی خارج از كشور را داشته است. بنابراين به 
واسطة تجربه های زيادی كه داشته، ذره ذره اندوخته هايش را خرج نمی كند. ساير نويسندگان 
ممكن است از يك تجربة كوچك پانصد صفحه داستان بنويسند، ولی اميريان شجاعانه و روان 
تجربياتش را خرج می كند و در جای جای داستان می آورد. او زبان مخاطب را خوب می داند. 
به طور كلی داستان بلند نوجوان، قبل از انقالب وجود نداشته و اگر هم بوده، صرفاً ترجمة 
رمان های خارجی بوده است. بعد از انقالب خوش بختانه نويسندگان پا به اين عرصه 

گذاشتند و آثار قابل تأملی ارائه شدند.«
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 وقتی دراز كشيدم و سوزن آمپول فرو شد توی پايم، آن قدر دردم 
گرفت كه دستم بی اختيار رفت روی شلنگ سرم تخت جلويی ام و همة 
دم و دستگاه سرمش  را كشيدم پايين. ظرف سرم محكم خورد توی 
سر پيرمرد بيچاره ای كه روی تخت كناری ام بود. صدای ناله اش كه 
بلند شد، سوزن از پايم بيرون آمده بود. پرستاری كه آمپولم زد، پنبه ای 

را جای زخم آمپول گذاشت و بعدش هم گفت:» خاك بر سرت!«
دستم را دراز كردم و پنبه را از جای زخم برداشتم تا روی زمين 
نيفتد. يكهو ديدم پنبة خونی توی دستم، دارد نگاه می كند توی 
چشم هايم. پرستار اگر می دانست به ديدن خون حساسيت دارم، هرگز 
مرا با آن پنبة خونی تنها نمی گذاشت. قندم هم افتاده بود، دست و 
پايم مي لرزيد. برای همين وقتی خواستم از تخت بيايم پايين، طوری 
افتادم كه تخت هم با من آمد. من و تخت و پنبة خونی هر سه تا ولو 
شديم كف اتاق درمانگاه. صدای فرياد هر دو تا پرستار توی اتاق بلند 
شد و بعدش يكی شان به طرفم آمد تا بلندم كند و بيندازدم بيرون. 
همان طور كه پرستار داشت مرا می كشيد، آن طرف اتاق پسری جوان 
را ديدم كه داشت دستش را با آرامش باز و بسته می كرد تا خونش 
بيايد بيرون و برود توی كيسه ای كه آنجا آويز بود. داشت خون می داد 
برای مريض های كليوی. وقتی نگاهش كردم، چشم هايش را باز كرد و 

لبخند زد به من. چقدر فرق داشتيم ما توی آن لحظه. 
ياد روزی افتادم كه وقتی با پدرم رفته بوديم سر خاك بابابزرگم، 
از پدرم پرسيدم: »فداكاری يعنی چی دقيقاً؟ چطور می شود مثاًل 
با پای خودش رفته جايی كه می دانسته زخمی  بابايتان خودش 

می شود و بعدش هم شهيد؟« 
بابا كه جوابم را نداد. حاال توی اتاق درمانگاه هم پرستار يكی 
كوباند تخت پشتم و وقتی داشت در را به رويم می بست گفت: »يه 

كوچولو مغز...«
زياد متوجه منظورش نشدم، چون داشتم به اين فكر می كردم 
كه من به خاطر چند قطره خون بساط درمانگاه را به هم ريخته بودم 
و آنجا كسی بود كه داشت با آرامش و لبخند صد برابر آن چند 

قطره خون را می داد تا يكی ديگر، يك جای ديگر، زنده بماند.

سارا شجاعی

مسافران 
یک اتوبوس

ما مثل مسافراِن يك اتوبوسيم كه همه با هم از خياباِن 
مهربانی تو عبور می كنيم.

ما مثل شكوفه های درخت گيالسيم كه با خورشيِد 
محبت تو در بهار شكفته می شويم.

ما مثل پرنده های روی سيم هاِی برق هستيم. دست های 
مهربان تو در زمستان برايمان توی برف ها دانه می ريزد. ما 
دست های تو را نمی بينيم و دانه ها را يكی يكی از روی زمين 

پيدا می كنيم.
ما مثل قطره های آِب رودخانه ايم، تو مواظبمان هستی 

تا به دريا برسيم.
ما مثل رشته كوهی تنها دور از شهر و روستاييم، تو 

پرنده ها را می فرستی تا برايمان آواز بخوانند.
چه خوب است، چه خوب است كه ما تو را داريم ...

چه خوب است كه امروز اين آيه را در قرآن پيدا كردم:
» خداوند نسبت به مردم دلسوز و مهربان است.«

َ بِالنَّاِس لََرُءوٌف َرِحيٌم إِنَّ اهللَّ
خداوند نسبت به مردم دلسوز و مهربان است

)بقره/143(
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 نازنين مشايخ   کتانی های سفید  گلی

مدرسه،  در  پروژه  روی  كار كردن  ساعت ها  از  بعد 
وسايلم را جمع كردم و به راه افتادم. می دانستم بايد از 
خيابان اصلی برگردم، اما آن قدر خسته بودم كه گفتم: 
»بی خيال، همين يه باره.« خيابان اصلی راه را طوالنی می كرد. 
اما يك مسير ميان بر هم وجود داشت. البته به خودی خود 
بد نبود، ولی وقتی هوا تاريك می شد بايد احتياط می كردم.

باران تندی می باريد. مسير ميان بر كه از بين زمين های 
خاكی می گذشت، گل شده بود. تمام طول راه داشتم به 
اين فكر می كردم كه وقتی به خانه برسم، يك دل سير 
می خوابم. احساس پيروزی می كردم وقتی می ديدم راه را 
كوتاه كرده ام و حاال يك ربع بيشتر می توانم بخوابم. يك 
ربع برای خودش زمان با ارزشی است، وقتی پای خوابيدن 

در ميان باشد.
داشتم با خودم همين فكر ها را می كردم كه يكدفعه 
بر  و  دور  به  می آيد.  سرم  پشت  كسی  كردم  احساس 
نگاه كردم. كسی نزديكم نبود. گفتم: »جز تو كی از اينجا 
می ياد؟« ته دلم خالی شده بود. جرئت نداشتم بر گردم و 
پشت سرم را نگاه كنم. سعی كردم ترس را كنار بگذارم و 

درست فكر كنم:
- واقعاً كسی هست؟ صدای پا هاش كه نمي ياد.

- خب اگه قرار بود صدايی بياد، روی زمين گلی كه 
شنيده نمی شد.

قدم هايم را تند كردم. احساس كردم او هم قدم هايش 
را تند تر كرده است. به خودم گفتم: »ديوونه، نبايد تند بری. 

اين جوری می فهمه كه فهميدی دنبالته.« 
- خب يواشم برم خطرناكه.

ياد حرف مامان افتادم. می گفت اگر فكر كردی خطری 
وجود دارد چهار قل بخوان. توی دلم تند تند چهار قل خواندم. 
يك بار، دو بار، نمی دانم چند بار شد. همين طور پشت هم 
می خواندم. كلمه هايش ته دلم را محكم می كرد. قدم هايم 
را روی دويدن  تمركزم  تمام  بعد  بر داشتم.  را محكم تر 

گذاشتم. »بايد بُدويی. اين جوری بهتره.« و يكدفعه دويدم.
از زمين خاكی گذشتم و وارد خيابان اصلی شدم. ديگر 

راهی تا خانه نبود. بايد همچنان می دويدم. 
-بهتر نيست پشت سرت رو نگاه كنی؟

- نه، بايد بُدويی.
مثل وقت هايی كه توی دردسر می افتادم، به خدا قول 
دادم اگر از اين شرايط نجاتم بدهد، ديگر از اين مسير نيايم. 

بعد شروع به شمردن كردم: »ده... نه...« هرچه از عدد ها 
كم تر می شد، سريع تر می دويدم. »هشت... هفت...« بايد تا 
شمارۀ يك به خانه می رسيدم. »شش...پنج...« باران تند تر 
شده بود. صدای ريزش آن نمی گذاشت بفهمم پا هايی 
پشت سرم می آيند يا نه. »چهار...« كلمه های چهار قل توی 
ذهنم می چرخيدند. »سه...« فقط چند قدم ديگر. »دو...« 
صدای قلبم را می شنيدم. »يك...« زنگ در را زدم. مامان 

در را زد و پريدم تو. با عجله در را بستم. 
عميق  نفس های  و  دادم  تكيه  ديوار  به  ثانيه  چند 
كشيدم. پاهايم درد می كردند. چطور با آن همه خستگی 
تمام راه را دويدم؟ احساس می كردم خدا اين قدرت را 
به پاهايم داده بود. ناخودآگاه لبخند زدم. حالم كه جا آمد، 
از پله ها باال رفتم. وقتی داشتم كفش هايم را در می آوردم، 
خنده ام گرفت. يك ربع خواب بيشتر؟! كتانی هايم به يك 

ساعت حمام نياز داشتند!

  ِ  ِ
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*پي نوشت 
موريانه نوعی حشره  است كه به صورت كلونی )گروهی( زندگی می كند.

 نامش چوب است. بافت سفت و محكمی كه در دور و اطرافت زياد می بينی. از مدرسه و كتابخانه 
گرفته تا رستوران ها و خانه ها.  چوب خانوادۀ بسيار متنوع و بزرگی دارد، اما در عين حال كه همگی 

چوب هستند، با اسم خاصی از يكديگر جدا می شوند؛ مثل چوِب صندل، افرا، گردو، راش و ... 
اين اسم های خاص در واقع نام همان درختانی است كه چوب ها قبل از بريده شدن، شاخه و 
تنه آن درختان را تشكيل می دادند. انواع چوب از لحاظ رنگ، نوع بافت، عطر و بو و كاربردشان در 
صنعت از يكديگر جدا مي شوند. براي نمونه، نوعی از چوب به نام »ملچ« به دليل زيبايی و خوش نقش 
بودن، با رنگ قهوه ای مايل به قرمز، جهت تزئينات و ساخت نرده ها و پايه های مبلمان به كار می رود.

يا از چوب »صندل« به دليل عطر خوش آن در ساخت صنايع دستی مثل بادبزن های تزئينی 
استفاده می شود. به عالوه، روغن چوب صندل خواص دارويی و درمانی دارد كه كشورهايی مثل چين 

و هند از آن استفاده می كنند.
»آبنوس« نام ديگری از انواع چوب هاي كمياب و گران است كه در ساخت پيانو به كار می رود.

نوعی ديگری از چوب »نئوپان« است كه به دست انسان ساخته می شود و به صورت طبيعی در 
طبيعت وجود ندارد. نئوپان از فشرده شدن خرده چوب، تراشه های چوب بری يا خاك اره به همراه 
چسب تهيه می شود و دارای مقاومت كمتر و قيمت ارزان تري نسبت به چوب های طبيعی است. از 

نئوپان در كابينت سازی، ساخت كمد، انواع، قفسه و ... استفاده می شود.

اگر به تنة درختان پس از بريده شدن نگاه كنيد، حلقه های گردی را می بينيد. درخت در هر سال 
يك حلقه دو رنگ تشكيل می دهد )رنگ روشن آن مربوط به بهار و رنگ تيره آن مربوط به تابستان(. 

با شمارش تعداد حلقه ها می شود سن درختان را محاسبه كرد.
نگرانی جدی امروز در طبيعت، قطع بی رويه درختان به دست انسان هاست. انسان با قطع درختان 
در مقياس وسيع، نه  تنها باعث افزايش گاز كربن دی اكسيد و در نتيجه گرم تر شدن كرۀ زمين 
می شود، بلكه با از بين بردن جنگل ها، بسياری از گونه های گياهی و جانوری را نابود مي كند. اما بسياری 
از دانش آموزان و ديگران هستند كه با صرفه جويی در مصرف كاغذ، به عنوان محصولی كه از چوب 

درختان به دست می آيد، نقشی مهمی در كمتر قطع شدن درختان و حفظ محيط زيست دارند.

 يكي از مهم ترين دشمنان چوب »موريانه« 
است كه چوب  برايش منبع تغذيه به حساب 

می آيد . اگر در اثر ضربه به چوب، صدايی 
شبيه چوب توخالی شنيديد، بدانيد كه 

احتمااًل موريانه ها آن را به اين روز 
انداخته اند.

ءخانواده  چوبیخانواده  چوبی
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لطیفه زنگ
   انتخاب و گردآوري: لیال جلیلي     

فاصله عقل و ابلهی!
مي گويند: روزي ولتر، فيلسوف فرانسوي، در مجلسي دعوت داشت، و همين كه گرد ميز 

غذاخوري اجتماع كردند، جوان پرگويي در برابر ولتر قرار گرفت كه از آغاز مجلس همه را 
از پرگويي و گفته هاي باطل و بيهودة خويش خسته كرده بود.

ببندد. ناگهان جوان از او پرسيد:ولتر از پرگويي او به جان آمده بود، ولي نمي دانست چه كند تا دهان آن جوان ياوه گو را 

» راستي بفرماييد ببينم فاصلة بين عقل شخص خردمند و عقل آدم ابله چه اندازه است؟«

ولتر بي درنگ جواب داد: » كامالً به اندازة اين ميزي است كه ميان من و شما قرار 
دارد!«

جوان از اين پاسخ حكيمانه چنان شرمنده شد كه ديگر تا آخر مجلس دم نزد!

       سلمانی و االغ!

بود. ناچار با 
 و در ده خودشان آرايشگر ن

مردي دهاتي مي خواست سرش را بتراشد

ت، وزير دست سلماني 
ود را به درخت بس

 ده مجاور رفت، افسار االغ خ
االغ به

نشست. ولي مرد سلماني موقع تراشيدن سر او مرتب سرش را خون مي انداخت 

ده بود. در اين اثنا االغ رم 
ي بيچاره از شدت سوزش، اشك در چشمش حلقه ز

و دهات

ا پاره كرد و سر به بيابان گذاشت.
كرد. افسار خود ر

سلماني با سادگي از دهاتي پرسيد:

»چرا االغ شما َرم كرد؟!«

سر او را بتراشيد!«
ت: »بيچاره االغ خيال كرد كه شما بعد از من مي خواهيد 

مرد دهاتي گف

من و توئی!

آورده اند كه گرگي و شتري خانه يكي شدند و قرار گذاشتند كه از آن پس جدايي از ميان برداشته 

شود. دو خانواده يكي به شمار آيند و بين كودكان آن ها تفاوتي نباشد. روزي شتر براي تالش 

معاش به صحرا رفت و گرگ يكي از بچه هاي او را خورد و به گوشه اي خزيد.

چون سر و كلة شتر از دور پيدا شد، گرگ پيش دويد و گفت: »اي برادر بيا كه يكي از 
بچه هايمان نيست!«

شتر بيچاره نگران شد و پرسيد: » يكي از بچه هاي من يا بچه هاي تو؟!«

گرگ گفت: »رفيق باز هم من و تويي كردي؟! يكي از آن پا پهن ها!«
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لطيفه های خارجكی

   ترجمه: حبیب یوسف زاده

ك دوچرخة 
د: »خدايا ي

 مادر بزرگش دعا می كر
ن ورتر از

پسری كمی آ

 ابزار و قمقمه هم داشته 
ا لطفاً  كيف

دنده ای قشنگ برسان! خداي

 جلو و عقب!«
باشد، با يك بوق شيپوری و چراغ

ت: »اگر يواش هم دعا كنی، خدا صدايت را می شنود.«
خواهرش گف

د: از خدا مطمئنم، اما گوش های مادر بزرگ كمی سنگين است!
پسر جواب دا

ت 20 گرفتم!
 در امتحانا

در، امروز
پسر: ما

، در چه درسی؟
مادر: آفرين

 ديكته 8 شدم!  
ی 12 گرفتم، در

س، در رياض
در دوتا در

پسر: 

ه بود. 
 راه آهن شد

ی« در شركت
 داوطلب شغل »سوزن بان

ك نفر
ي

 قطار 
د: اگر يك

ل امتحان كن
ن سوا

را با اي
ت او 

مسئول استخدام خواس

در حركت 
 به غرب 

 از شرق
در ساعت

لومتر 
ت100 كي

ا سرع
معمولی ب

متر از 
9 كيلو

سير با سرعت0
 قطار سريع ال

ی همان ريل يك
د و رو

باش

ی كنيد؟
چه كار م

، شما 
ق برود

 به شر
غرب

م بيايد!
ش كوچك

م دادا
- فوری زنگ می زن

 وارد است؟
ی راه آهن

ه كارها
گر داداشت ب

- م

ديده! 
 قطار ن

از نزديك تصادف
تا حاال 

- خير، 

خبرنگار: آقای رئيس راز موفقيت شما در بانك داری چيست؟

رئيس:  تصميم درست.

خبرنگار: چطور به تصميم درست می رسيد؟
رئيس: با كسب تجربه.

خبرنگار:تجربه را چطور به دست می آوريد؟
رئيس: با تصميم غلط!

       سلمانی و االغ!

بود. ناچار با 
 و در ده خودشان آرايشگر ن

مردي دهاتي مي خواست سرش را بتراشد

ت، وزير دست سلماني 
ود را به درخت بس

 ده مجاور رفت، افسار االغ خ
االغ به

نشست. ولي مرد سلماني موقع تراشيدن سر او مرتب سرش را خون مي انداخت 

ده بود. در اين اثنا االغ رم 
ي بيچاره از شدت سوزش، اشك در چشمش حلقه ز

و دهات

ا پاره كرد و سر به بيابان گذاشت.
كرد. افسار خود ر

سلماني با سادگي از دهاتي پرسيد:

»چرا االغ شما َرم كرد؟!«

سر او را بتراشيد!«
ت: »بيچاره االغ خيال كرد كه شما بعد از من مي خواهيد 

مرد دهاتي گف

گ
زن

یح 
فر

ت



24

ب با صدای پريشان كنندة آژير قرمز 
ت دو نيمه ش

 ساع
ب پريدم. هراسان و كورمال توي اتاق كوچكمان كه 

از خوا
ش مرتضي هم در آن خوابيده بودند، دنبال 

آقاجون و دادا
س هول 

دراتاق   گشتم. بالخره دستگيره را پيداكردم، اما از ب
شده بودم، سرم َشتَرق خورد به لنگة پنجرة چوبي و تلو تلو 
خوردم و آوار شدم روي سر آقاجون كه كنار پنجره خوابيده 

بود.
س و قوی هيكلی بود و دوستان 

آقاجون كه آدم نتر
ش قسم 

ش توی گود زور خانه به سيبيل
باستاني كار

ب مستقيم به 
ش كرده بود، حتي اگر بم

می خوردند، سفار
ش 

ت هيچ شرايطي حق نداريم بيدار
خانة ما خورد، تح

ت. تا اجل آدم نرسد 
ت خداس

ت؛»عمر دس
كنيم. می گف

اتفاقی نمي افتد.« خالصه،  با افتادنم آقاجون مثل فنر از 
ش 

ف روی سر
ب پريد و درآن تاريكي فكر كرد سق

خوا
ب شده برای همين شروع كرد به خواندن شهادتين: 

خرا
»اشهد ان الاله االهلل و اشهد ان محمداً رسول اهلل؛ خدايا 

ما را بيامرز.« با شنيدن اين حرف ها، اين بار من خيال 
كردم باليی سر آقا جون آمده و با تمام وجود جيغ زدم. 

ش 
آقاجون همين كه متوجه شد اين من بودم كه روي سر

ب شده ام؛ فرياد زد: »چه خبره غالم؟! اينجا چه غلطي 
خرا

مي كني ؟...«.
ش پريده بود، تابی به 

ب از سر
آقا جون كه ديگر خوا

ش داد و بلند شد ببيند توی كوچه چه خبر شده. 
ابروهاي

تعدادی ازهمسايه زُل زده بودند به آسمان و دنبال 
ش مرتضي هم 

هواپيماي جنگندة دشمن مي گشتند. دادا
كه به آسمان چشم دوخته بود، يكدفعه با هيجان رو كرد به 

ت : 
آقاجون وگف

ش!«
ش،اوناها

» اوناها
 آقاجون به نقطه اي كه مرتضي اشاره می كرد، نگاهي 

ت و هواپيمايي را ديد كه به اندازة يك نقطه  معلوم 
انداخ

ت: »آفرين مرتضي، تو 
بود. بعد طوری كه همه بشنوند، گف

ش كردی.«
ب پيدا

ش وزرنگی. خو
خيلي باهو

بعد از چند لحظه، جعفرآقا، همساية بغل دستی، آمد و 
ت: »حاج فرخ! حاج 

درحالي كه به آسمان نگاه مي كرد، گف
ش!«

ش! هواپيما اوناها
فرخ! اوناها

ت: » اون رو كه مرتضي 
 آقاجون باپوزخند معني داري گف

ش ديده!«
ت پي

ما خيلي وق
ت بردارحاج فرخ! اين يكی همين 

ت: »دس
 جعفر آقا گف

االن اومد، چطور ممكنه مرتضي ديده باشه؟!«
ت. 

ث بين آقاجون و جعفرآقا باالگرف
 خالصه جروبح

پ هاي 
هيچ كدام كوتاه نمي آمدند. طولی نكشيد كه تو

ت هواپيماهاي دشمن 
ضد هوايي مثل هميشه به سم

شروع به شليك كردند. همسايه ها هراسان و بي هدف 
هرطرف مي رفتند. تنها كساني كه يك ذره هم تكان نخورده 

ت مشغول 
بودند، آقاجون وجعفر آقا بودند كه هنوز سخ

ث بودند.
جروبح

ت سفيد اعالم شد و همه 
ت وضعي

 بعد از حدود نيم ساع
ت. هيچ صدايی نبود غير از صدای 

جا در خاموشی فرو رف
ت نمي كشه! هواپيما 

غر زدن های آقا جون: »مرد گنده خجال
را مرتضاي خودمون اول ديده، با زور مي خواد به اسم 

ش بزنه! آخه آدم چی بگه به اينا؟!«
خود

ن
هواپـيــــما بي

زنگ
خاطره

ي
ساع

ي 
ن نام

سی
 ح

2• آبان1397
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تخته پاكن به ديوار: به به، بزنم به تخته! رنگ جديد خيلی بهتون می ياد.

تخته: من نمی دونم چه هيزم تری به تو فروختم كه هی دوست داری منو بزنی يا پاک كنی! مريضی مگه؟

تخته پاكن: من پول می گيرم كه تو رو پاک كنم. می خوای به جاش بتراشمت؟!

ديوار: يه كم آروم تر. يكی صداتونو می شنوه ها. با هم مهربون باشيد. كل سال تحصيلی دو روزه، 
نصفشم كه به خاطر آلودگی هوا تعطيله.

تخته پاكن: روم به شما ديوار جان! اين تخته يه تخته  اش كمه! انگار من برای خود شيرينی 

می پاكمش؛ خب تخته جان می خوای تو بيای منو پاک كنی عسيسم؟

تخته: هه هه! وقتی به بچه ها گفتم به جای تو با دستمال كاغذی پاكم كنند، حاليت می شه!

تخته: داداش داری اشتباه می زنيا! بگو! سال تموم می شه و روسياهيش می مونه 
واسه تخته سياه.

تخته: من كه سپيدم.

تخته پا كن: به لطف منه كه سپيدی. وقتی ديگه پاكت نكردم، انقدر روت 
نوشتن كه سياه و كبود شدی، می فهمی!

ديوار: بر خر سياه شيطون لعنت! تا رو سرتون خراب نشدم، حال ما رو خراب تر نكنيد. 
ساكت باشيد بچه ها دارن ميان تو كالس.

زنگ
تفریح 

بزنم به تخته
 صابر قدیمی

دا(
اخ

 )ن
ی

ار
صف

ن 
س

د ح
سی

 

ها
ور

ــــــ
ــــــ

خـــ
م 

س
ق

ن 
سومي

ن 
 ساك

مند
هوش

ت 
جودا

ر مو
ه اكث

ند ك
فته ا

دريا
گی 

 تاز
ا به

ی م
ضاي

نة ف
سفي

تی 
قيقا

ه تح
 گرو

دان
شمن

دان
ن 

ی اي
اهر

م ظ
عالئ

 از 
تند.

هس
وغ 

 در
نام

 به 
اک

طرن
ار خ

بسي
سی 

يرو
ه و

ده ب
 آلو

دی
رشي

 خو
ومة

منظ
ارة 

سي
ود 

الً د
عمو

ما م
ت ا

نيس
ت 

 رؤي
بل

م قا
 چش

 و با
دارد

ی ن
و دم

اخ 
ه ش

 گون
هيچ

وغ 
ه در

ت ك
ن گف

ی توا
ی م

مار
بي

ود. 
می ر

مار 
ص بي

 شخ
شم

در چ
ی 

چيز
 هر

ل از
ه قب

ند ك
می ك

ليد 
ی تو

زياد
ت 

جودا
ر مو

 ساي
ريق

ن ط
ز اي

 و ا
داده

وه 
ه جل

ارون
را و

ق 
حقاي

نند 
می ك

عی 
الً س

عمو
غ م

درو
 به 

بتال
ت م

جودا
مو

بند.
فري

 را ب
خود

وع 
م ن

ه
يم 

سيد
جه ر

 نتي
ين

به ا
شد، 

ام 
 انج

ری
 شي

 راه
شان

 كهك
ن در

 ساك
ت

جودا
ی مو

ر رو
كه ب

قی 
عمي

ت 
العا

 مط
در

ش 
ن پخ

 جها
ز در

هنو
ی 

مار
ن بي

ت، اي
سكون

ل 
 قاب

ت
يارا

ر س
ساي

 به 
سان

ی ان
ترس

 دس
عدم

ل 
 دلي

ه به
ك

شند.
ی با

ت م
خلق

ان 
ی جه

وها
وغگ

ا در
 تنه

ن ها
نسا

 و ا
ت

ه اس
شد

ن
سم 

م ق
ه نا

ی ب
مجاز

كی 
خورا

وع 
ك ن

از ي
ت، 

نيس
وغ 

ن در
يشا

ف ها
ه حر

ن ك
ت اي

 اثبا
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فرهاد:كنه، دوست داريد به جای مدرسه رفتن چی كار كنيد؟بچه ها اگه يه چراغ جادو پيدا كنيد و غولش يه آرزوتون رو برآورده مهرداد: 
شهرام: من دوست دارم، صبح تا شب توی گيم نت باشم، پلی استيشن بازی كنم.

ساندويچ سوسيس و كالباس بخورم.من دوست دارم  توي ساندويچی فری كثيف باشم، صبح تا شب 
کامران: 

دوست دارم صبح تا شب برم سينما، فيلمای باحال و بزن بزن ببينم.

 : سهیل
زمين رو ببينم.من آرزو دارم هميشه توی سفر باشم و همة جاهای زيبای روی كره 

 : محسن
توی جام جهانی به رونالدو اليی بزنم.من می خوام انقدر فوتبال بازی كنم كه به تيم ملی دعوت بشم و 

مسعود: 
من می خوام كالً زير دوش آب باشم و آواز بخونم.

: سعید
من می خوام توی رخت خوابم باشم، يه دل سير بخوابم. 

 : حمید
من دلم می خواد برم كتابخونه صبح تا شب كتابای داستان بخونم. 

 علیرضا لبش

26

اليی به رونالد و

 زنگ

تكنولوژي

کامران: 
مهرداد تو خودت دوست داری چی كار كنی؟

سامان: 
لوس بی مزه!

2• آبان1397
شماره 

سامان: 
گوالخ بشم. بعد به بقيه كه ميان باشگاه بگم: داداچ داری اشتبا می زنی. من خيلی دوست دارم صبح تا شب توی باشگاه باشم و تمرين كنم و 

و صبح تا شب امتحان شفاهی و كتبی بديم و بهمون خوش بگذره.من آرزو می كنم همه شما برگرديد سر كالس و با هم درس بخونيم مهرداد: 
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حدود 800 سال پيش مردم شهر »پيزای ايتاليا« تصميم گرفتند برای خودشان برجي ُبرِج كِج پيزا
بسازند و بر فراِز آن برج، ساعت و ناقوس كار بگذارند. اما از همان ابتدای مراحِل 
ساخت، اين سازه شروع به كج شدن كرد. سازندگانش كوتاه نيامدند و با ادامة كاِر 
همان معماری كه خشت اول را كج نهاده بود، قصد داشتند تا »ثريا« اين برج را باال 
كجی شد كه سالی دو و نيم سانتی متر هم كج تر می شود!ببرند. باالخره بعد از300 سال بی خيال شدند و نتيجة سه قرن تالششان همين برِج 

محققان پيش بينی كرده اند كه برج پيزا 80 سال ديگر به يكباره فرو خواهد ريخت. 
نباشيد! از ما گفتن بود!پس عزيزان سعی كنيد جوری برنامه ريزی كنيد كه 80 سال ديگر دُور و بَِر برج پيزا 

جنِگ گوجه فرنگی!
»جنگ گوجه فرنگی« نام جشنواره ای است كه تابستاِن هر سال در »شهر والنسيای اسپانيا« برگزار می شود، كه در اين 
جشنواره عدة زيادی دور هم جمع می شوند و حدود 100 تُن گوجه فرنگی را به سر و صورِت يكديگر می كوبند و كيف می كنند! 
جالب تر اينكه عده ای آدم بی كار هم از سراسر جهان خود را به اين جشنوارة فرهنگی! می رسانند تا در اين زد و خورِد 

گوجه ای سهيم باشند!
البته اگر اسپانيايی ها می دانستند كه ما می توانيم با 100 تُن گوجه فرنگی، اُملِت يك سال كشورمان را تأمين كنيم، جشنواره 

را تعطيل می كردند و گوجه فرنگی هايشان را به ما مي فروختند!

جنگ جوياِن عقاِب طاليی!

جنگ جوياِن عقاِب طاليی نام قبيله ای در مغولستان است كه در اين عصر فناوري به صورت بََدوی 

زندگی می كنند و مهم ترين كارشان شكار گرگ است و لباسشان را از پوست گرگ درست می كنند! 

ما ضرب المثِل » گرگ در پوستيِن ميش« را شنيده بوديم، ولی آدم هايی در پوستيِن گرگ نديده 

بوديم كه ديديم! خالصه اين ها نه تكليفشان با خودشان روشن است و نه با ضرب المثل های ما!

هر پسری كه موفق به شكار گرگ بشود نشاِن عقاب طاليی دريافت می كند و در سن 13 سالگی 

كه نوجوانان ما به دنبال كتاب های كمك درسی و كالس های تقويتی هستند، پسراِن اين قبيله 

به دنبال شكاِر گرگ مي روند تا پوستش را بِكَنَند و از پوستش لباس بدوزند و بپوشند و از مسئوالن 

ذی ربط نشاِن عقاب طاليی بگيرند. چون تنها شرِط قبيله برای اينكه پسران را عضو 

بالغی از قبيله به حساب بياورند، همين شكار كردن گرگ در 13سالگی است. دريافت 

نشاِن عقاب طاليی هم در حكم كارت ملی برای پسراِن اين قبيله است!

• آبان1397
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زباله سازها
بچه ها! آخر هفته می خوايم 
بريم اردوی طبيعت گردی؛ 
هر كسی دوست داره بياد 

ثبت نام كنه!
قبل از ثبت نام، يه روان شناس 
بفرستيد با بعضيا حرف بزنه، بلكه 

طبيعت رو نخورن! 

آه استاد! وااسفا! كدام 
طبيعت؟ مگر تپه ای مانده كه كسی 

در آن ندويده و نپريده باشد!

من پيشنهاد بهتری دارم...

مجبور كنيم زباله جمع كنن!می ريزن ديگه! مگه اينكه همه رو ما هر چی زباله جمع كنيم، بقيه 
   طبيعت رو جمع كنيم.دسته جمعی زباله های    می تونيم روز اردو 

  پاشون به طبيعت نرسه.می داريم كه اردو نيان و   دشمنای طبيعت رو نگه اردو دو نفر!

از شدت عالقه 
بغلمون كردن!

دور بشيد!نمي يايم! شما سريع ما فداكاری می كنيم و 

شما چرا اينا رو گرفتيد؟ 
سوار شيد بريم ديگه!

 اين جوری مشكل از 
ريشه حل می شه!
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  روح اهلل احمدی
  تصویرگر: مجید صابري نژاد
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1. از آثار تاريخی و ديدنی های اصفهانـ  

پايتخت بلغارستان.
2. بهره و نصيبـ  گلی خوش بوـ  از محصوالت 
زنبوردركندوـ  آزادكنندۀ بنده و رها كنندۀ آب.

3. چاره اش درمان استـ  زنگ بزرگ 
بر گردن چهارپايانـ   نوعی فهرست. 
4. كشتی جنگیـ  ميوه ای خورشتیـ  

يك به زبان آذریـ  اتمسفر زمين.
5. سرماية جاودانیـ  مثلث معروف دلهره 

و خطرناك در بخشی از كرۀ زمينـ  در مصرف 
آن بايد صرفه جويی كنيم.

6. از ماهی های خوراكیـ  فراموشی.
7. درياـ  سگ به زبان عربيـ  از رنگ های روشن 

ـ مقابل جمع.
8. مقام نقره در مسابقاتـ  در مقابل حاشيه می آيد. 

9. زين و برگ اسبـ  وسيله ای در كار نخ ريسیـ  مقابل باخت 
ـ عضوی در بدن برخی جانوران.

10. دشنامـ  داخلی ترين پردۀ محافظ مغز. 
11. آخرين عدد يك رقمیـ  نمادينـ  ماه پرتاب كردنی.
12. تازه رو و خوش برخوردـ  قالی را روی آن می بافند. 
ـ  شهری كه ارگ آن در استان كرمان معروف است. 

ـ سازمان جاسوسی آمريكا.
13. از وسايل روشنايی كه در قديم بسيار كاربرد داشت. 

ـ رنگ آسمانی - خزندۀ گزنده.
14. نشانهـ  از سبزی های غده ایـ  رفيقـ  رطوبت.
15. دوستانـ  عمل تجزية شيميايی به وسيلة برق.
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اين جدول به طور كامل حل شده، اما به قطعه های كوچك تبديل شده 
است. شما بايد بر اساس شرح يك طرف از جدول كه در اختيارتان 
هست، آن را كامل كنيد. به عنوان راهنمايی خوب است بدانيد كه 
شكل خانه های سياه جدول به صورت قرينه است و اين در يافتن 

شكل جدول به شما كمك می كند.

شماره 2• آبان1397

29 



يادگار شجاعان
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يادگار شجاعاناح
سرزمين ايران، با قدمت چند هزار ساله، تاريخ پرفراز و نشيبی را پشت سر گذاشته است تا امروز اين چنين آرام و ايمن در اختيار 
ما قرار بگيرد. سلسه های پادشاهی و حكومت های ديكتاتور و مستبد هر يك سهمی در ادارۀ ايران و ظلم به مردم برای بقای 
خود داشته اند. مردم اما به تدريج آگاه شدند و از سال 1283 شمسی و با شروع جنبش مشروطيت، به طور رسمی و سازمان يافته 
با حاكمان مستبد مبارزه كردند. اين اعتراضات خودجوش مردمی حدود 70 سال ادامه داشتند و در نهايت به وقوع انقالب 
اسالمی و اخراج شاه پهلوی از ايران منجر شدند. اما اوج مبارزات مسلحانه مردم ايران به هشت سال دفاع مقدس در برابر رژيم 

متجاوز عراق مربوط می شود. دورانی كه برای ما يادآور رشادت ها و از جان گذشتگی دليرمردانی 
است كه آرامش و آسايش امروز ما مديون قهرمانی های آن هاست. 

در اين شماره شما را با تعدادی از موزه های نظامی و جنگی در شهرهای ايران آشنا 
می كنيم.

باغ موزۀ نظامی عفيف آباد شيراز

اگر دوست داريد هم موزه گردی كنيد و هم طبيعت گردی، باغ موزۀ نظامی 
عفيف آباد يكی از بهترين پيشنهادها است. اين باغ موزه دو بخش  دارد : موزۀ 
اسلحه و موزۀ عبرت. موزۀ اسلحه در زيرزمين عمارت قرار گرفته است و 
در آن سالح های مظفرالدين شاه، رضا خان و محمدرضا پهلوی به نمايش 

گذاشته شده اند. 

 مركز فرهنگی دفاع مقدس كرمانشاه

در منطقه هاي غربی ايران هيچ شهری به اندازۀ كرمانشاه مورد حملة موشك های 
عراقی قرار نگرفته است. مركز فرهنگی دفاع مقدس كرمانشاه در اصل، پناهگاه  
مردم بی دفاع كرمانشاه در برابر حمالت هوايی عراق بوده  است كه در 26 

اسفند 1366 مورد هدف دشمن  قرار گرفت. هشت سال پس از آن،  اين 
پناهگاه به موزه تبديل شد.

در فضای بيرونی موزه چند دستگاه تانك و نفربر، قسمتی از يك 
هواپيمای منهدم شده و الشة يك بالگرد خودی به چشم می خورد.

تلفن: 32348878ـ  031

نشانی: اصفهان، خيابان شمس آبادی، جنب 
ادارۀ بنياد شهيد

روزهاي بازديد:  شنبه تا پنج شنبه
نيمه اول سال 8:30 تا 12 و 16 تا20 
نيمه دوم سال 8:30 تا 12 و 15تا19  

هزينه: رايگان 

هزينه: 2500 تومان

نشانی: شيراز،  انتهای خيابان عفيف آباد، 
باغ گلشن )عفيف آباد(

روزهاي بازديد: 
هر روز 8:30 تا 13 و 15:30 تا 18

تلفن: 8592150ـ   0918

نشانی: كرمانشاه، خيابان اميركبير، 
پشت پارك شيرين

روزهاي بازديد: 
شنبه، يكشنبه، سه شنبه و چهارشنبه از 8 تا 14

دوشنبه و پنج شنبه از 8 صبح تا 12

هزينه: رايگان

     
   موزۀ شهدای اصفهان

وقتی صحبت از شهدا می شود، خيلی ها فوراً ياد شهدای 
آنكه   از  غافل  می افتند.  مقدس  دفاع  سال  هشت 
بخشي از شهيدان، مربوط به دوران انقالب هستند. 

شهدای  با  هم  اصفهان،  شهدای  موزۀ  در 
انقالب اسالمی آشنا می شويد و هم با شهدای 
جنگ تحميلی. بخش ديگری از اين موزه نيز 
به شهداي صنف هاي گوناگون در جنگ، همانند 

پزشكان، هنرمندان، ورزشكاران و ... اختصاص دارد.

خليــــج فــارس

درياي   خــزر

درياي 
عمان
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موزۀ دفاع مقدس تهران
اگر دوست داريد تجهيزات جنگی را به طور 
واقعی و از نزديك ببينيد، يا اگر دوست داريد 
خودتان به داخل سنگرها برويد، حتماً از موزۀ 
انقالب اسالمی و دفاع مقدس تهران بازديد 
كنيد. در بدو ورود به اين باغ موزه از وسعت 
آن شگفت زده خواهيد شد.  ابتدا در محوطة 

باغ مانند آن، با انواع تانك، تيربار، هواپيما و ناو جنگی مواجه 
می شويد. پس از آن، با ورود به سالني بسيار بزرگ كه 
شامل هفت تاالر جذاب است، كامالً با حال و هوای انقالب 

اسالمی و فضای جنگ تحميلی آشنا می شويد.

تلفن: 38381010 ـ  081

نشانی: همدان، خيابان پژوهش، ميدان قائم)عج(

روزهاي بازديد: تمامی روزهای هفته 
نيمة اول سال: صبح ها8:30 تا اذان ظهر و 

عصرها 16:30 تا اذان مغرب
اذان  تا  صبح  صبح ها8:30  سال:  دوم  نيمة 

ظهر و عصرها 15 تا اذان مغرب

هزينه: 3000 تومان، مدرسه ها 2000 تومان

باغ موزۀ دفاع مقدس همدان

اگر ساكن همدان هستيد يا به همدان مسافرت 
باغ  از  بازديد  بايد  ترديد  بدون  كرديد، 
موزۀ دفاع مقدس همدان را در اولويت 
قرار دهيد. در فضای داخـل  اين موزه 
تمامی فضاهای جنگ برايتان با ظرافت 
بيمارستان  از  است؛  بازسازی شده  تمام 
صحرايی و درياچة مصنوعی گرفته تا سنگر 
فرماندهی و خاكريزهای جنگی. پس از بازديد 
از اين موزه احساس می كنيد كه خودتان االن از 

جنگ برگشته ايد.

تلفن: 35256323ـ041

نشانی: تبريز، محلة راستة كوچه )خ مطهری(، 
روبه روی مسجد جامع

روزهای بازديد: شنبه تا جمعه 9  تا 19:30

هزينه: 2500 تومان، مدرسه ها: 1500 تومان

موزۀ دفاع مقدس خرمشهر

مهم نيست در چه زمينه ای، اما نخستين ها هميشه جذاب اند. مركز فرهنگی 
و دفاع مقدس خرمشهر هم نخستين موزه جنگ تحميلی در كشور 
است. ساختمان اين موزه در سال 1309 ساخته شد 
و تا پايان جنگ به عنوان بخش اداری شركت 
نفت به كار می رفته است. با توجه به اينكه 
در دوران 8 سال دفاع مقدس اين ساختمان 
به عنوان محل ديدبانی نيروهای 
عراقی مورداستفاده قرار گرفت، 
دست نوشته های اشغالگران عراقی روی 
توضيحات بيشتر:ديوارهای ساختمان به  جای مانده است.

راستش گفتني ها زياد بود و در 
دوصفحة مجله جا نمي شد. براي همين 
توضيحات بيشتر را در يك فايل مفصل 

گذاشته ايم كه مي توانيد با اسكن اين 
كد دانلود كنيد.

خانة مشروطة تبريز
آيا می دانيد ستارخان، باقرخان و ساير سران مشروطه كجا دور 
هم جمع می شدند و تصميمات مهم خود را می گرفتند؟ آيا دوست 
داريد اسلحة شخصی ستارخان را از نزديك ببينيد؟ كافی است به معروف ترين و پرافتخارترين 

خانة تاريخی شهر تبريز، يعنی خانة مشروطه سری بزنيد و از آنجا بازديد كنيد.
اين خانه بعد از به توپ بستن مجلس در سال 1287 هجری شمسی، مركز تجمع تعدادی از 
برجسته ترين چهره های مشروطه در آذربايجان بوده است. جالب است بدانيدكه تصميم مهم و 
انقالبی پايين آوردن پرچم های سفيد تسليم در مقابل قوای محمد علی شاه قاجار در همين خانه گرفته 

شده است.

ـ داخلی 8366 و 8367 تلفن: 88657026 -021

نشانی: ميدان ونك، بزرگراه شهيد حقانی، جنب 
ايستگاه مترو حقانی

از  هفته  روزهای  تمامی  بازديد:  روزهاي 
ساعت 9 تا 17 و روزهای جمعه و تعطيالت 

رسمی، از ساعت 11 تا 17

هزينه: 12000 تومان، مدرسه ها با هماهنگی 
قبلی شامل تخفيف خواهند بود

  http://iranhdm.ir :وب سايت 

هزينه:  رايگان

نشانی: خرمشهر، بلوار ساحلی، جنب پل شهيد 
جهان آرا

روزهاي بازديد: شنبه تا پنج شنبه 8 تا 14

 http://khoramshahrhdm.ir وب سايت:

خليــــج فــارس

درياي   خــزر

نماد سازي هايي كه آشفتگي هاي
جنگ و انفجار را نشان مي دهند.

مجسمة ستارخان 
در موزۀ مشروطة تبريز
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كنسرو قارچ و مرض  ت

كثيفی هايی كه به بدن ما وارد و باعث بيماری می شوند، خودشان با پای خودشان می آيند!
فقط حواست باشد، آن ها دلشان نمی خواهد از بين بروند. اين تويي كه نبايد به خواستة آن ها عمل كنی. 

 ديده نمی شود. به همين خاطر به آسانی می تواند وارد بدن شود و شخص را بيمار كند. البته عالئمی دارد، مثل 
استفراغ و اسهال و اين حرف ها! با دست زدن به ديگران يا خوردن غذا به طور مشترك، ويروس منتقل می شود. 
برای دوری از آن، بايد بعد از دست شويی و دست زدن به سطح هاي آلوده، دست ها را به خوبی شست. ويروس 
می تواند به سرعت منتقل شود، با كسی هم شوخی ندارد. بايد هميشه در مقابلش ايستاد. آن هم با رعايت بهداشت 

فردی و گاهی هم جمعی!

كثيفی هايی كه به بدن ما وارد و باعث بيماری 

می شوند، خودشان با پای خودشان 
می آيند!...

شما در خانه چقدر كنسرو مصرف می كنيد؟ همه چيز از 

كنسرو های فاسد و يا خوب پخته نشده شروع می شود. 

سم كنسرو فاسد با خيال راحت داخل يك قوطی باد كرده 

منتظر می ماند تا  كسی به سراغش بيايد و بی توجه به باد 

كردگی قوطی آن را بخرد. آن وقت خدا بايد به دادش برسد كه 

برايش كشنده نباشد. اسمش كمی سخت است: »باكتری بوتولونيوم«، 

بسيار  اما  ندارد،  بويی  و  فاسد«. طعم  كنسرو  »سم  بگو  آن  به  تو 

خطرناك است. يعنی اگر همين طوری داخل كنسرو را نگاه كنی، 

او را نمی بينی. اما راه حل ساده ای برای دور شدن از اين سّم وجود 

دارد. حتماً قوطي هاي كنسرو را قبل از مصرف 20 دقيقه بجوشان تا 

در صورت وجود سمی مثل آن، غيرفعال شود. اين سم در مقابل گرما مقاومتش 

را از دست می دهد. قوطی  كنسروهای زنگ زده، به خصوص كنسرو ماهی 

و گوشت را هرگز نخريد. اگر هم قسمتی از قوطي كنسروی باد 

كرده و بيرون زده باشد، احتمال فاسد شدن آن زياد 

است. بهتر است آن را نخريم.

سّم كنسرو فاسد
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كثيفی هايی كه به بدن ما وارد و باعث بيماری می شوند، 

خودشان با پای خودشان می آيند!...

كجا؟ تقريباً همه جا هست. بعضی از قارچ ها چندين سال روی 

پوست جا خوش می كنند و مشكلی هم ايجاد نمی شود. اما وای به 

آن روزی كه محرك ها بر آن ها تاثير بگذارند، رشد كنند 

و تكثير بشوند تا عفونت قارچی به دنيا بيايد. 

هر قسمتی از بدن كه با رطوبت و گرما برخورد كند و يا 

بيشتر در معرض ساييده شدن دو عضو باشد، احتمال اينكه 

با قارچ ها روبه رو شود زياد است؛ مثل ناخن، مجاری 

ادراری، زير بغل و بين انگشتان دست و پا.

اين ها باعث می شوند احتمال ابتال به بيماری باال برود: فشار 

خون پايين، ديابت و ضعف سيستم ايمنی. با وجود اينكه پوست 

تو با عفونت ها و باكتری ها مبارزه می كند، اما بريدگی ها يا زخم های پوست،  

ممكن است سبب عفونت و قارچ پوستی شوند. پس برای  اينكه گرفتار اين 

نوع بيماری ها نشويد، رعايت فردی اين كلمة شش حرفی به هم ريخته، يعنی؛ 

د، شـ ، تـ ، بـ ، ا و هـ ضروري  است.

قارچ پوستی

سرب در آلودگی هوا  

كثيفی هايی كه به بدن ما وارد و باعث بيماری می شوند، خودشان با پای خودشان می آيند!

فقط حواست باشد آن ها ....

ی دارد، واقعاًخوش به 
اگر شهر يا شهرستانی كه در آن زندگی می كنی، هوای سالم و آسمان خوش رنگ

حالت است. اما در شهرهاي بزرگ خيابان ها كيپ تا كيپ پر از ماشين هايی است كه ذرات سرب توليد 

می كنند، كارخانه ها هم در اين جرم شريك اند. اين سرب خير نديده، باعث سردردهای شديد، كم شدن 

قدرت حافظه و حتی سرطان و ذات الريه و بسياری از مشكالت ديگر می شود. شايد در زمان آلودگی 

هوا مدرسه تان تعطيل شود و بروی تفريح، اما لطفاً در خانه خوش گذرانی كن! گرچه در خانه هم 

ت. در روزهای آلودگی هوا هم اين ها را 
مقداری آلودگی هست، اما كمتر اس

زياد بخور: لبنيات، سبزيجات، آب زياد و بی خيال غذاهای چرب و 

خوردني هايي مثل چيپس، پفك، كالباس و نوشابة گازدار بشو!
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واقعيت مجازی در چه حوزه هايی از علم و صنعت كاربرد دارد؟

واقعيت مجازی
 رايج ترين كاربرد هدست های واقعيت مجازی، تماشای فيلم  و انجام بازی های ويديويی سه بعدی است. اما آيا 

می دانيد كه فناوری واقعيت مجازی صرفاً برای سرگرمی نيست و در حوزه  های گوناگون علم و صنعت كاربرد دارد؟

پزشكی
دانشجويان پزشكی برای اينكه به جراحانی »پنجه طال« تبديل 

شوند، قطعاً بايد بسيار تمرين كنند. اما اگر همة اين تمرين ها روی 
بيماران واقعی انجام شوند، كوچك ترين اشتباهی جبران ناپذير خواهد 
بود. واقعيت مجازی،  با شبيه سازی سه بعدی اتاق عمل و اعضای 
بدن بيمار، به دانشجويان پزشكی امكان می دهد تا آموخته های شان را 
بدون اينكه هيچ تهديدی متوجه كسی باشد، در محيطی شبه واقعی 

اما با استانداردهای كامالً واقعی بسنجند.

از ديگر كاربردهای واقعيت مجازی 
در پزشكی می توان به جراحی رباتيك 
اشاره كرد. جراح می تواند بدون اينكه 
خودش در اتاق عمل حضور فيزيكی 
داشته باشد، بيمار را با ديد سه بعدی 
ببيند و با يك ربات  كنترل از راه دور 

جراحی كند.

دادگاه ها
به  مجازی  واقعيت  هدست های  پای  به تازگی 

دادگاه ها نيز باز شده است. از اين فناوری در دادگاه ها 
برای بازسازی سه بعدی صحنة جرم استفاده می شود. 
بازسازی صحنة جرم به كمك واقعيت مجازی به 
قاضی و هيئت منصفه كمك می كند، خودشان را در 
لحظة وقوع جرم حاضر ببينند و براساس جزئيات 

دقيق تری حكم صادر كنند. 

محدوديت
هنوز استفاده از هدست های واقعيت مجازی در دادگاه ها 
به دليل مسائل اخالقی پديدۀ رايجی نيست، زيرا نحوۀ 
بازسازی صحنة جرم در ويديوهای سه بعدی می تواند 
روی رأی دادگاه تأثير بگذارد. مثالً اينكه صحنة 
جرم از ديد قاتل بازسازی شده باشد يا مقتول، 

تفاوت زيادی ايجاد می كند.

آيا می دانيد؟
تعداد كاربران فعال واقعيت مجازی در دنيا171 ميليون 

نفر و درآمد حاصل از فناوری واقعيت مجازی حدود5/2 
ميليارد دالر است.

جراحی رباتيك
دكتر مهران انَوری، جراح 

ايرانی تبار و مدير مركز 
اختراعات و نوآوری های 

جراحی كانادا، از 
پيشگامان جراحی رباتيك 

در جهان است.

1

2
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صنايع نظامی
آموزش نيروهای نظامی يكی ديگر از حوزه های 
به  فناوری  اين  است.  مجازی  واقعيت  كاربرد 
نيروهای ارتش امكان می دهد، سربازانشان را در 
محيطی شبه واقعی اما تحت امنيت كامل تمرين 

دهند. 

گردشگری
تحول  برای  بااليی  ظرفيت  از  مجازی  واقعيت 

آژانس های  است.  برخوردار  گردشگری  صنعت  در 
از جاذبه های گردشگری كشورهای  مسافرتی می توانند 
مقصد تصوير ها و ويديوهای سه بعدی تهيه كنند و سپس 
مشتريانشان را چند لحظه ای به وسيلة هدست های واقعيت 
مجازی مثالً به شهر باستانی »كاتماندو« در نپال ببرند. 
به اين ترتيب مشتری با اطمينان بيشتری در تورهای 

گردشگری شركت خواهد كرد. 

خودروسازی
عالوه  بر همة كاربردهايی كه برشمرديم، 

نيز  خودرو سازی  صنعت  در  مجازی  واقعيت 
خودرو سازی  شركت های  برخی  دارد.  كاربرد 
فناوری در  اين  از  »فورد« سال هاست كه  نظير 
مراحل طراحی و توليد بهره می گيرند. مثالً پيش 
از اينكه خودروی جديدي ساخته شود، سازندگان 
ابتدا می توانند يك نمونة اولية مجازی، توليد كنند 
واقعيت  هدست های  پوشيدن  با  فقط  سپس  و 
مجازی جزءبه جزء بيرون و داخل خودرو را با ديد 
سه بعدی بررسی كنند و اصالحات الزم را پيش 

از توليد انجام دهند.

واقعيت مجازی در صنايع نظامی در زمينة درمان »اختالل استرس 
پس آسيبی« نيز كاربرد دارد. سربازانی را كه بر اثر حضور در جبهه های 
جنگ به اين نوع اختالل روانی دچار می شوند، از طريق واقعيت مجازی 
مجدداً با تجربة جنگ مواجه می كنند تا خاطرۀ تنش زای اين بحران به تدريج 

برايشان به خاطره ای عادی تبديل شود.

پرفروش ترين ها
 برترين برندهای دنيای فناوری مانند گوگل با درك چنين 
بازار  از  بيشتری  سهم  كه  تالش اند  در  گسترده ای  ظرفيت های 
درحال حاضر  كنند.  خود  آن  از  را  مجازی  واقعيت  هدست های 

پرفروش ترين هدست های موجود در بازار عبارت اند از: 

چگونه عينك واقعيت مجازی بسازيم؟
واقعيت  عينك های  قيمت  درحال حاضر 
مجازی از 40هزار تا چندصدهزار تومان است. 
اما شما می توانيد با قيمتی بسيار كمتر، عينك 
واقعيت مجازی اختصاصی خودتان را بسازيد. 
برای اين كار می توانيد از طرحی كه گوگل برای 
ساخت عينك مقوايی ارائه كرده است، استفاده 
كنيد و با چند برش و تا زدِن سادۀ مقوا، يك 

عينك واقعيت مجازی بسازيد.
وسايل مورد نياز:

 دو عدد لنز به قطر 34 ميلی متر و فاصلة كانونی 
45 ميلی متر  مقوا   چسب  قيچی

ابتدا فايل طرح را روی كاغذ چاپ كنيد و 
آن را روی مقوا بچسبانيد. سپس قسمت های 
مشخص شده در طرح را با دقت از مقوا جدا 
كنيد. با تا زدن و چسباندن قسمت های متفاوت 
و  است  آماده  شما  عينك  لنزها  جاگذاری  و 
می توانيد با قرار دادن يك گوشی هوشمند درون 

آن، وارد دنيای واقعيت مجازی شويد.

فايل طرح را می توانيد 
از اينجا دانلود كنيد

4

5

3

 آکیولِس ریفت
Oculus Rift 

 کاردبُرد
Cardboard

 گیِیر وی آر
Gear VR

 پلی استیشن وی آر
PlayStation VR

 وایو
Vive

ِدی دریم ویو
Day Dream View

 شرکت
گوگلاچ تی سیسونیسامسونگگوگلفیسبوکمالک

 نام
محصول
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راز مرد نامرئیع

در آزمايش امروز قصد داريم كشف كنيم كه چطور می توانيم اجسام را نامرئی 
كنيم و در نهايت پرده از راز بزرگ مرد نامرئی برداريم!

مواد الزم:
  روغن مايع

  ليوان شيشه ای بزرگ
  ليوان شيشه ای كوچك )و ترجيحاً نازك(

مراحل آزمايش:

  ليوان كوچك را با احتياط داخل ليوان بزرگ قرار دهيد. در اين 
حالت به راحتی می توانيد ليوان كوچك را داخل ليوان بزرگ ببينيد.

  روغن مايع را داخل ليوان بزرگ بريزيد، به شكلی كه ابتدا 
ليوان كوچك پر شود و از سر ريز ليوان كوچك به تدريج ليوان 

بزرگ پر از روغن شود.

راز بزرگ مرد نامرئی
تخيلی  به شكلی كه در داستان های علمیـ 

آمده، مرد نامرئی فردي عادی بوده كه 
با نوشيدن شربت جادوئی نامرئی می شده 

است. شايد شما هم بارها در تخيالت خود به 
اين فكر كرده ايد كه اگر چنين شربتی داشتيد 
و می توانستيد نامرئی شويد، چه كارهای جالبی 
می توانستيد انجام دهيد! اما من واقعاً به شما 
پيشنهاد می كنم كه اگر شربت جادويی مرد 
را  به هيچ وجه  آن  پيدا كرديد،  را  نامرئی 
ميل نكنيد. چون راز بزرگی كه دربارۀ مرد 

نامرئی به شما گفته نشده، اين است كه 
مرد نامرئی به محض نامرئی شدن كاماًل 

نابينا می شود! تحقيق كنيد كه چرا 
يك فرد نامرئی قطعاً نابينا است؟
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آزمايشی طراحی كنيد كه علت نابينا 
بودن مرد نامرئی را به خوبی نمايش 
دهد. فيلم كوتاهی )حداكثر  دو دقيقه( 
از انجام آزمايش و توضيحات علمی 
خود تهيه كنيد و از طريق فضای 

مجازی به شمارۀ 09033677999 
برای ما ارسال كنيد. ما هر ماه به 

خالقانه ترين ايده ها جايزه می دهيم. 

مسابقة ويژه

  زمانی كه روغن از درون ليوان كوچك سر ريز می شود، با دقت به آن نگاه 
كنيد تا شاهد نامرئی شدن ليوان خود باشيد. )هرچه ديواره ليوان كوچك نازك تر 

باشد، نتيجة بهتری حاصل می شود.(

  چرا وقتی ليوان كوچك به 
صورت كامل داخل روغن قرار 

می گيرد، نامرئی می شود؟

  در اين آزمايش به جای روغن 
مايع از انواع ديگری از مايعات 

)مثل انواع شربت، روغن موتور و ...( 

استفاده كنيد و ببينيد كدام يك از 
اين مواد بهتر ليوان شما را نامرئی 

می كند و چرا؟

الت
سؤا

ق 
دو

صن

بياييد آتش بپزيم!
حاال كه به آشپزخانه رفتيم و كار به روغن مايع كشيد، بياييد با هم يك آشپزی ويژه 
و استثنايی را تجربه كنيم. معموالً همه چيز را با آتش می پزند، اما ما اين بار می خواهيم 
دستور پخت آتش را به شما آموزش بدهيم؛ البته نه يك آتش معمولی! در فيلم كوتاه 
مقابل عالوه بر انجام آزمايش فوق، با هم بااستفاده از آب يك آتش زيبا و جذاب می پزيم!

برای مـشاهدۀ اين فيلم، می توانيد از نشانی اينترنتی كوتاه شده آن استفاده كنيد يا 
كد تصويری )QR-Code( كنار فيلم را با گوشی های هوشمند بــخوانيد. برای اين كار 

مـی توانيد از يك نرم افزار رايـگان مانند:
 QR Code Reader يـا QR Code Scanner استفاده كـنيد.
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1

 هوشنگ شرقی

كدام يك از شكل های زير 
گسترده افقی يك تاس معمولی 

می تواند باشد؟  

ده صندلی را چگونه می توانيم كنار ديوارهای 
يك اتاق مربع شكل بگذاريم به طوری كه تعداد 

صندلی های كنار همة ديوارها با هم برابر باشد؟

2

3

6           
4   3   2   5

1     

1      
2   3    5

4      
6      5   2   3 

       1       
4    6

3
1    5    6

2    42     6      
4      
3      

 1    5

6    5            
3    1      

2    4
3       

2    6    4
1    5

 اعداد طبيعی 1 تا 10 دور دايره زير چيده شده اند به 
طوری كه هر دو عدد دو سر يك قطرند و در ضمن 
اگر به هر دو قطاع مقابل هم نگاه كنيد به جز يك مورد 

، مجموع دو عدد روی دو قطاع ، نابرابرند :
 3+2 و  است   7+6 1+2مخالف  ولی   6+5=1+10

مخالف 7+8 است و... 
آيا می توانيد اين عددها را طوری مرتب كنيد كه 
قطاع  اين جفت عددهای روی دو  تمام  مجموع 

مقابل برابر باشند ؟
1

2

3

4

56

7

8

9

10
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عليرضا باقری جبلی

5

می توانی مربع زير را با اضافه 
كردن سه چوب كبريت به دو بخش 

مساوی تقسيم كنی؟

براي حل كردن جدول سودوكو بايد عددهاي 1 تا 9 
را طوري توي خانه های جدول قرار بدهيد كه هر عدد در 

رديف ها ، ستون ها و مربع هاي 3 در 3 فقط يك بار بيايد.

3   8          2   9   4         6     
   6                 

7                                      4     
   9          3   6   1              8

8                                           4
2               4   7   8         9      

   5   4                                3
    6                            

    3         1   4   9         2   7

ترتيبفنجانها

سه فنجان، يك سكه، يك لوبيا و يك صدف داريم.
●  در سمت چپ فنجان قرمز فنجان سبز قرار دارد.

●  در سمت چپ لوبيا، سكه قرار دارد.
●  در سمت راست صدف، فنجان آبی قرار دارد.

● در سمت راست فنجان آبی، لوبيا قرار دارد.
 

سكه در كدام فنجان قرار دارد؟ 
4

به معما ها پاسخ دهيد و 
جايزه بگيريد.

يك گروه از سربازان به رودخانه ای عميق 
رسيدند و ديدند پل روی رودخانه خراب 

شده است. ناگهان فرمانده گروه دو پسر بچه 
را ديد كه  سوار بر قايقی روي رودخانه تفريح 

می كنند. قايق فقط تحمل وزن دو پسر بچه 
يا يك سرباز را داشت. اما تمام سربازان به 

كمك پسرها و قايقشان توانستند به آن سوی 
رودخانه بروند، چگونه ؟

معما
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كاماًل حق با شماست، اما بايد دو نكته را با شما در ميان نظرات، دوستان از چاپ نشدن اثر يا اسمشان گله مند بودند.زيادی نظر و مطلب به دست ما رسيد و در بسياری از اين سالم. بعد از انتشار شمارۀ مهرماه، خوش بختانه تعداد هم پاتوقی های عزيز
صبر كنيد تا در چند شمارۀ بعدتر، اسم يا نوشته خودتان را چاپ می شوند. يعنی وقتی آثار شما به دست ما می رسد، بايد  اول آنكه شماره های مجلة رشد با فاصلة زمانی معيني بگذاريم:
بيشتری مطلب و اسم چاپ كنيم تا شايد كمی جبران اين ببخشيد. در سال تحصيلی جديد سعی می كنيم از تعداد افراد پاتوق و كمبود فضا را به بزرگی و مهربانی خودتان بر ما حجم از محبت ها و قلم های ارزشمند شما نيست. كوچكی دوم آنكه اين دو صفحة پاتوق متأسفانه پاسخ گوی اين ببينيد .

توجه و پيگيری شما بشود.

وق
ــــ

تــ
پا

 خانم مبينا شجاعيان، پاية نهم از اصفهان، متن ادبی 

كه  فرستاده اند  بُرده«  باد  »بادبادك های  نام  با  كوتاهی 

بخشی از آن را می خوانيد: »دخترك كوچك خيالم در 

كنار كوچة تنگ اين دنيا، تنهای تنها نشسته است.گمانم 

بادبادك های رنگين آرزوهايش به دست دستاِن توفانِی 

روزگار به باد نيستی رفته است... اما برخيز دخترك خيال، 

برخيز كه اگر هزاران سال ديگر هم كنار همين كوچه، 

انتظار قطار خوش بختی را روی ريل اين دنيا بكشی، بی فايده 

است، اين دنيا همان خانه ای است با ديوارهای خاكستری 

كه آدم هايش هر روز با مدادهای سياه و سفيدشان روی 

ديوار هم خط خطی می كنند. اما زمانی كه ما كودك بوديم، 

آدم ها می گذاشتند ديوارهای دنيا را رنگی تر نقاشی كنيم. 

نمی دانم دلشان برايمان می سوخت يا آنكه آن ها هم هوای 
بازيگوشی داشتند! ... «

مبينا خانم، متن ادبی شما به لحاظ شكل و فرم، در 

شكايت از وضعيت روزگار و تلخی های دنيا، به خوبی از 

توصيف و البته آراية تشبيه بهره منداست. مثالً »دخترک 

همراهی  برای  را  خوبی  حس  ابتدا  همان  در  خيال« 

خواننده در او به وجود می آورد. همچنين، نقطة قوت 

اصلی ديگر كار شما، بيان شفاف و بی پردۀ احساساتتان 

است كه از دل بر می آيد و بر دل می نشيند. همچنان 
موفق باشيد.

ديگر از ما برای مطالب خيلی خيلی زياد است. واقعيت اين است كه تعداد درخواست ها پيامك نظر خودت را به ما رساندی، اما آقا محمدمهدی، تشكر كه از طريق می شه. ممنون از شما.مجله در مورد هواپيما بنويسيد، خيلی خوب هليالن ايالم: مجله تون عاليه فقط اگه در  محمد مهدی قدمی، پاية هشتم از  بعضی  و  می خواهی  هواپيما  پاتوقی ها را فراهم كنيم.مجله برای شماست، ما هم بايد نظر هم ماشين، موتور و ...  اما چشم، وقتی اين شما 

به قلم شمــابه قلم شمــا

 يلدا زيانی مطلق شيرازی، پاية نهم: چند ماه ما نوشتيم و شما خونديد، حاال يه بار شما 

بنويسيد و ما بخونيم. نظرتون چيه؟ در ضمن اگه می شه، يه صفحه از مجله رو اختصاص 

بدين به تكنيك های داستان نويسی واسه دوستايی كه مثل من اهل نوشتن هستند.

يلدا خانم، اول از همه بابت اين نگاه پر از لطف 

شما بی نهايت ممنونم. بعد هم از اينكه با ايدۀ ناب و 

پيشنهاد خوب خودتون، چراغ مجله را روشن نگه می داريد، 

خيلی زياد متشكرم. البته بسياری از تكنيك های داستان نويسی 

را در پاسخی كه به داستان های دوستان می دهم، با توجه به 

محدوديت فضا مطرح می كنم اما حاال هم منتظر 

يك داستان خوب از شما هستم.
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 غزاله علی محمد پور، پاية هشتم از مشهد: نامه ای به يك دوست: سالمی به 

گرمی دوستی هايمان، سالمی به تو كه آرزويم سالمتی ات است. سالمی به دوست 

خوبم كه در سكوتم حرف هايم را شنيد و درخنده ام غم نگاهم را پرسيد. سالمی به 

چشمانش كه بی ريا بودن در آن موج می زند ... تقديم به دوست عزيزم ريحانه كيوانلو.

غزاله خانم، خيلی خوش حالم كه پاتوق را برای رساندن پيام مهر و محبت به 

دوست خودت انتخاب كردی، اميدوارم اين دوستی های عميق و واقعی، بيشتر از 

پيش پابرجا بماند و پيشنهاد می كنم بقيه دوستان هم از فرصت صفحة 

پاتوق برای رساندن پيام به دوست، معلم و خالصه هر كسی كه فكر 

می كنيد با خواندن پيامتان ذوق زده می شوند، استفاده كنند.

 خانم هانيه تركمان،پايه نهم از استان تهران، متنی 

با نام»باال، باال، باالتر« برای ما نوشته اند كه بخشی از آن 

را می خوانيم: »سوار بر تخيالتم می روم به گذشته، پرت 

دلنشين.  و  خوب  روزهای  آن  روزها؛  آن  به  می شوم 

آن روزهای زيبا و شيرين؛ دوران كودكی ام. چشمانم را 

می بندم و به خاطر می آورمشان. به خاطر می آورم آن 

روزهايی را كه با برادرم سر همه چيز دعوا می كرديم. 

وقت هايی كه با او قهر بودم، با خود می گفتم: »بذار بزرگ 

اما  مي يارم!«  جا  حالتو  بكنم.  ازت  پوستی  چنان  بشم... 

نمی دانستم هر چه بزرگ تر می شويم، مشكالت هم با ما 

بزرگ تر می شوند و حاال داستان زندگی ام مانند يك فيلم 
برايم تداعی می شود...«

هانيه خانم، متن شما كه متأسفانه به دليل كمبود 

فضا، بخش گفت و گو آن حذف شده است، هر چند 

شايد ايدۀ جديدی با خود نداشته باشد، اما با همان 

موضوع »قدر عمر و مخصوصاً ايام كودكی را دانستن«، 

با تركيب بندی و ساختمان متناسب و البته عبارت هاي 

به  به درستی و ظرافت  را  توانسته است مطلب  بجا، 

خواننده منتقل كند. اميدوارم موفق بمانيد.

نظرات و مطالب شما هم به دست ما رسيد:

 ثمين سادات ميركتولي،  پاية هشتم از استان گلستان

 علی ياشار شيره جينی، پاية هشتم

 فاطمه صحرايی، پاية نهم از رشت

 همايون و امير نورمحمدی، پاية نهم از استان اصفهان

 پانته آ محمودی، پاية هشتم از ساری

 سودابه گرگيج، پاية نهم از مشهد

 محمدمتين انوری، پاية هشتم، از استان كردستان 

 حسنا امان نژاد، پاية هشتم از خرم آباد

 محمدرضا جعفری، پاية نهم از قم

 صبا نوری، پاية هشتم از شيراز

 هادي فتح الهي، پاية نهم از تبريز

 مليكا رسولي، پاية نهم از قم

 راه های ارتباطی شما برای ارسال متن و 

داستان، ايميل مجله است به نشاني 

 nojavan@roshdmag.ir  
و يا شمارۀ پيامك 3000899596 
برای نقد و نظر. لطفاً حتماً شهر و پاية 

تحصيلی خودتان را هم برای ما بنويسيد. از 

انتشار مطالب و نظرات بدون اطالعات كافی 
شرمنده ايم.

 آقای اميرمحمد احمدی، پاية نهم از تهران، داستان 
طنزی با عنوان »استخر شلوغ مردانه« نوشته اند كه در 
بخشی از آن آمده است: »حتماً تا به حال به استخر رفته ايد 
و قاعدتاً از بليت های تخفيف دار هم استفاده كرده ايد، اما 
البد نمی دانيد كه استفاده از اين بليت ها در روزهای تعطيل 
را  داستانش  كه  استخری  اين  دارد!  را  خودش  عواقب 
می نويسم از استخرهای پرآوازه تهران است و من در ابتدا 
فكر كردم كه ما از مهمانان ويژۀ استخر هستيم. چون با 
وجود قيمت باالی آن، عمويم توانسته بود چند بليت نيم بها 
تهيه كند. به محض اينكه از در استخر وارد رختكن شديم، 

فهميدم كاسه ای زير نيم كاسه است و ... «
آقا اميرمحمد، داستان شما در مقدمه اش مخاطب 
را جذب می كند. مثالً همين مقدار از ابتدای داستان كه 
فضای چاپ آن فراهم شد، قطعاً بسياری از هم پاتوقی ها 
را كنجكاو كرد كه بفهمند در ادامة داستان چه شده 
است. نكته اينجاست كه يك شروع هيجان انگيز در 
ابتدای داستان به عنوان موتور محرک، مخاطب را برای 
ادامة مسير تشويق و هيجان زده می كند. در نوشتن 

همچنان موفق باشيد.
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اين مواد را آماده كن:
فيبر هويج: 1 ليوان

پياز رنده شده: 1 عدد 
تخم مرغ: 4 عدد

تره خرد شده: 3 قاشق غذا خوری
آرد: 3 قاشق غذا خوری

بكينگ پودر: 1 قاشق مربا خوری 
زردچوبه: 1 قاشق چايخوری

نمك و فلفل و روغن سرخ كردنی

هويج از محبوب ترين سبزي هاي ريشه دار و يك خوراكي است كه 
چه خام و چه پخته، جزء جدايي ناپذير هر آشپز خانه است. آب هويج 
هم نوشيدني پر طرف دار، مطبوع و لذيذي است كه ترجيح دارد  آن 
را به صورت ناشتا يا همراه با صبحانه نوش جان كنی. اما بعد از 
گرفتن آب با فيبر آن چه می كنی؟ آن را بيرون می ريزی 
يا نه؟..... من در اين آشپزی به تو می گويم كه 
چگونه می توانی از فيبر هويچ در آشپزي 
هم استفاده كنی. با من همراه شو.

سالمتی 
فيبر هويج همان مواد 

حاصل از آبگيری است كه داخل 

ب ميوه گيری باقی می ماند.
آ

فيبر موجود در سبزی ها  باعث 

ش و خارج 
پاك سازی دستگاه گوار

شدن سم ها از بدن می شود.

تو چه اطالعات ديگري 

ر بارۀ فيبر سبزی ها 
د

داری؟ 

نوش جان!
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 اين كوكو حتماً بايد با حرارت 

كم، و با در بستة ظرف طبخ 

شود. اگر خمير آن شل بود، 

می توانی كمي به آن آرد 
اضافه كني.

حاال با هم درست كنيم.
1. ابتدا تخم مرغ ها را داخل ظرفی بشكن و با چنگال خوب هم بزن .

2. آرد را به تخم مرغ  اضافه كن و با چنگال بزن تا به صورت مخلوط يكنواخت در آيد.
3. فيبر هويج، پياز، تره، زردچوبه، نمك و فلفل را اضافه كن و تمام مواد را خوب با هم مخلوط كن.

4. داخل ماهی تابه روغن بريز و آن را روی شعله قرار بده، بعد از داغ شدن روغن، ماية كوكو را 
داخل ماهی تابه بريز و با پشت قاشق روی آن را صاف كن.

5. زمانی كه يك طرف كوكو سرخ شد، آن را برگردان و طرف ديگر را هم سرخ كن. 
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قايق  ديواری

سالمتی 
فيبر هويج همان مواد 

حاصل از آبگيری است كه داخل 

ب ميوه گيری باقی می ماند.
آ

فيبر موجود در سبزی ها  باعث 

ش و خارج 
پاك سازی دستگاه گوار

شدن سم ها از بدن می شود.

تو چه اطالعات ديگري 

ر بارۀ فيبر سبزی ها 
د

داری؟ 

دوست داری يك قايق بادی بسازی؟

برای اين كاردستی به اين وسايل نياز داری: 
  روزنامه   بادكنك   چسب چوب

  مقوای ضخيم  رنگ)گواش يا اكرليك( 
  قلم مو و مداد

اول بادكنك را باد كن. چسب چوب را با مقدار كمی آب 
رقيق كن. با قلم مو تا نصف يا دوسوم بادكنك را چسب بزن 

و نوارهای باريك روزنامه  را اليه اليه روی آن بچسبان.

بعد از اينكه اليه های روزنامه  كامالً خشك شدند، باد 
بادكنك را خالی كن و آن را از كاسة روزنامه اي  دربياور.

با قيچی كاسه را  از وسط نصف كن و بعد قسمت های 
نامنظم باالی آن را صاف كن.

طرح قايق بادی را روی مقوا بكش.

طرح را با كمك قيچی از مقوا جدا كن و كاسة كاغذی 
را با مقداری چسب به مقوا بچسبان.

حاال قايقت را رنگ آميزی كن.

1

2

3

4

5

6
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روزانه بسياری از كارهای ما با دستانمان انجام می شوند. به همين خاطر دست ها هميشه از آماده ترين اندام های 
بدن هستند. اما فكر می كنيد قدرت دستان شما چقدر است؟ برای پی بردن به قدرت دست، مچ، ساعد، بازو و شانة 
خود می توانيد آزمايش های زيادی انجام دهيد. يكی از بهترين اين آزمايش ها پرتاب اجسام سنگين به مسافت های 
دور است. فكر می كنيد مثالً يك گلوله دو كيلويی را تا كجا می توانيد پرتاب كنيد؟ راستی می دانيد همين كارهای به 

ظاهر ساده، مسابقاتی هيجان انگيز در بازی های المپيك و جهانی دارند؟

 

پرتاب وزنه
در مسابقة پرتاب وزنه ورزشكاران بايد 

وزنه اي را با نيروی دستان خود پرتاب كنند و 
هر كسی كه وزنه را به مسافت دورتری بيندازد، برنده 
می شود. اين وزنه يك گلوله از جنس آهن يا برنج 
است كه اندكی بيش از 7 كيلوگرم وزن دارد. 
)در بخش زنان، وزنه تقريبا 4 كيلوگرم 
است.(  به هنگام مسابقه، هر شركت 
كننده درون دايره ای به قطر 213 
سانتيمتر می ايستد؛ آن گاه وزنه 
را با يك دست در باالی شانه 
می گيرد و از درون دايره، وزنه را 
به جلو پرتاب می كند. اگر بعد از 
پرتاب، قسمتی از بدن ورزشكار)مثاًل 
پای او( از دايره بيرون برود، حركت او 
خطا محسوب می شود. در پايان مسابقه، 
بهترين ركورد هر ورزشكار از سه پرتاب او به 
عنوان ركوردش ثبت می شود و هر پرتابگری كه 

مسافت بيشترپرتاب كرده باشد، قهرمان می شود.

ويژگی رشته های پرتابی
بسياری از افرادی كه به اين رشته ها می پردازند، 
اضافه وزن دارند. اما اين رشته ها مثل كشتی و 

وزنه برداری نيستند كه حتماً ورزشكاران 
بايد دارای وزن مخصوصی باشند. 

همچنين مثل ژيمناستيك و شيرجه 
و... هم نيستند كه ورزشكاران 

برای داشتن انعطاف كافی بايد 
وزن كمی داشته باشند. در اين 

رشته ها ورزشكار بايد باالتنه قوی 
و دستانی نيرومند داشته باشد. به 
همين خاطر اگر چاق هستيد، فقط 
كافی است دستان خود را نيرومند 

كنيد و به اين رشته ها بپردازيد!
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ورزش هيـــــــكلی ها!
ترين ها

احسان حدادی، قهرمان پرتاب ديسك كشورمان، تنها پرتابگر ايراني است 
كه تاكنون در بازی های المپيك مدال گرفته است. حدادی اين افتخار را در المپيك 
2012 لندن به دست آورد و نقره گرفت. او يك سال قبل از آن هم در مسابقات جهانی 
پرتاب ديسك موفق شد مدال برنز را به خود اختصاص دهد. حدادی در بازی های آسيايی 
نيز درخشيد و در مسابقات دوحه)2006(، گوانگجو)2010( و اينچئون)2014( برنده مدال طال 

شد تا پرافتخارترين پرتابگر كشورمان لقب بگيرد.

اين وسيله شبيه دو بشقاب است كه روی هم قرار داده شده 
باشند. در مسابقات از ديسك هايی استفاده می شود كه پالسيتكی اند  

و لبه های فلزی دارند؛ به طوری كه وزن هر ديسك به 2 كيلوگرم 
می رسد) برای زنان، يك كيلوگرم است(. 

در اين مسابقه هر پرتابگر 6 بار فرصت پرتاب دارد و بيشترين پرتاب او، ركورد 
وی محسوب می شود. مثالً اگر ورزشكاری 5 بار خطا كرده باشد و در يكی از 
پرتاب هايش70 متر پرتاب كرده باشد، مقام بهتری نسبت به ورزشكاری دارد كه 

اصالً خطا نكرده است، اما در 6 پرتابش، بيشترين ركورد، 69 متر است.
در پرتاب ديسك، پرتابگران درون دايره ای به قطر 2/5 متر قرار می گيرند. 
آن ها برای اينكه ديسك را به ميزان بيشتری پرتاب كنند، می توانند درون دايره 
به دور خود بچرخند و آن گاه ديسك را پرتاب كنند. اما نبايد پای آن ها از دايره 

بيرون برود.

پرتاب چکش
اين وسيله هم يك گوی از چدن يا سرب است كه به يك زنجير 120 
سانتی متری با قطر 3 ميلی متر متصل است. انتهای زنجير به دسته ای مثلثی 
شكل وصل شده است كه ورزشكار می تواند دست خود را در آنجا قرار 

دهد. وزن زنجير، دستگيره و گوی مجموعاً به 720 گرم می رسد.
در اين مسابقه هم ورزشكار بايد در دايره ای به قطر 2/1 متر 
بايستد و  بعد از چرخيدن به دور خود و شتاب گرفتن به اندازۀ كافی، 

چكش را پرتاب كند؛ بدون آنكه اندام هايش از دايره بيرون بيايند.

پرتاب ديســــــــک

پرتاب نيزه
در مسابقة پرتاب نيزه ورزشكاران بايد نيزه ای به طول 260 سانتی متر و وزن 
800 گرم را به جلو پرتاب كنند.) در بخش زنان نيزه 220 سانتی متر و 600 گرم 

است.( هر ورزشكار سه بار فرصت پرتاب دارد و از آنجايی كه پرتاب كننده با 
دورخيز بيشتر، می تواند پرتاب بهتری داشته باشد، ورزشكاران می توانند 30 

تا 36 متر از محل پرتاب عقب تر بروند و آن گاه با سرعت به جلو بدوند 
و قبل از رسيدن به خط پرتاب، نيزه را به جلو پرت كنند. 

چگونه شانه و دستان
 قدرتمند داشته باشيم؟
اگر تصميم گرفته ايد ورزش های 

پرتابی را آغاز كنيد، بهتر است ابتدا 
دستان خود را قدرتمند كنيد. برای 
اين كار راه های متنوعی وجود دارند:

 شنا كردن راهی عالی برای 
قدرتمند شدن دستان است.

 در بخش كم عمق استخر بايستيد 
و دستانتان را روی لبة استخر قرار 
بدهيد. سپس بازوها را خم كنيد، 

طوری كه كف دست ها روی سطح 
لبة استخر باشد. حاال با فشار آوردن 

به سطح و صاف كردن بازوها، بدنتان 
را صاف باال بكشيد. در اين وضعيت، 

بدن  شما با فشار آوردن به كف 
دست ها باال كشيده می شود.

 در باشگاه بدن سازی، ميلة 
وزنه برداری را روی زمين ميان 

پاهايتان قرار بدهيد و نزديك به 
يك سر وزنه بايستيد. حاال يك سر 

وزنه را با دو دست از روی زمين بلند 
كنيد. چند قدم به عقب گام برداريد 

تا در وسط ميله قرار بگيريد. حاال 
در وضعيتی كه اندكی روبه جلو خم 
شده ايد، بازوهايتان را خم كنيد تا 

ميله را به بدنتان نزديك كنيد، سپس 
بازوهايتان را صاف كنيد. تا ميله از 

بدن دور شود. 
 دو دمبل را با دو دست خود باال 

ببريد به طوری كه دستان شما كاماًل 
صاف شوند. بعد به آرامی دمبل ها را 
پايين بياوريد. چند ثانيه صبر كنيد و 

دوباره به آرامی دستانتان را باال ببريد. 
اين حركات را بارها و بارها تكرار 

كنيد.
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تا به حال دلگرمی بزرگي در زندگی ات 
به خاطرشان  از آن هايی كه  داشته ای؟ 
ذره ذره با جان و دل تالش كنی؟ شايد 
دلگرمی بزرگ تو، داشتن يك دوچرخه 
باشد كه از پشت شيشة مغازه با تو حرف 
می زند و تو هر چند وقت يك بار برای 
هم صحبتی با او به ديدارش می روی. آن 
وقت است كه پول  تو جيبی هايت را ذره ذره 
را  آن  روز  يك  بتوانی  تا  می كنی  جمع 
بخری و برای هميشه با هم باشيد. حسين 
عليزاده، آهنگ ساز معروف كشورمان هم 
در نوجوانی مثل تو بود. دلگرمی بزرگی 
داشت كه به هوايش پول هايش را جمع 
می كرد. اين دلگرمی كه آخر هفته ها تكرار 
می شد، رفتن به سينما و ديدن فيلمی تازه 

بود:
از  من  آرزوی  و  تخيل  »سينما 
كودكی بوده است. من و برادرم زمانی 
دانه دانه  را  سينما  يك  آجرهای  كه 
می گذاشتند، به آنجا می رفتيم و حساب 
می كرديم چقدر مانده ساختمان به طور 
كامل ساخته شود. ما خرده فيلم ها را جمع 
می كرديم و با خرده مقوا و عدسی آن ها 
را نشان می داديم. ما يك قران دو ريال 
پس انداز می كرديم تا آخر هفته بتوانيم به 

الله زار برويم. الله زار قلب تهران و خودش 
يك سينما بود. حتی اگر تصويری از آن 
نمی ديديد و فقط صدای بلندگوی سينما 
و تئاتری هايی كه نزديك ورودی فرياد 
خوراكی فروشان  صدای  همراه  می زدند، 
را می شنيديد، تمام سير و سياحت خود را 
كرده بوديد. ما تخيالت خود را در الله زار 

پيدا كرده بوديم.
ولع ديدن فيلم خيلی وسوسه انگيز 
بود. ما با پنج ريال به سينمايی می رفتيم 
كه فيلم وسط آن قطع می شد و در سالن 
آن سيرابی می فروختند. ما نه  تنها صدا و 
تصوير، بلكه بو هم داشتيم. وقتی پولمان 
به 15 ريال می رسيد، اين خوش شانسی 
را داشتيم كه به سينما البرز برويم و با 

يك بليت، دو فيلم ببينيم.«
حسين نوجوان آن روز ها با فيلم هايی 
را  خودش  می كرد.  زندگی  می ديد،  كه 
جای شخصيت های داستان می گذاشت 
و برای مدتی هرچند كوتاه، طعم ديگری 

 بودن را می چشيد:
»من فيلم های خوب غيرايرانی هم 
را  اسپارتاكوس  فيلم  وقتی  می ديدم. 
ديدم، در خيابان راه می رفتم و احساس 
می كردم خودش هستم و چقدر فداكارم. 
يا وقتی دراكوال را ديدم، شب ها موقع 
خواب به سراغم می آمد. اين تخيالت 
وارد زندگی ام می شدند. انگار سينما را 
و در  بودند  تزريق كرده   در زندگی ام 

تمام طول آن دوران با من بود.«

و باالخره شوق موسيقی از راه رسيد. 
حسين موسيقی را انتخاب كرد و در عين 
حال در گوشه ای از قلبش هنوز عشق به 

فيلم و سينما وجود داشت:
»من با شوق و عشق موسيقی را آغاز 
كردم. خوش بختانه در خانواده ای در محلة 
سيدنصرالدين تهران تربيت شدم كه به 
خواست فرزند خود احترام می گذاشتند 
و به من اجازه دادند موسيقی كار كنم. 
پدر من خياط و مادرم خانه دار بود. اما به  
دليل اينكه وجودشان از عشق بود، زمانی 
كه من از موسيقی صحبت كردم، گل از 
گلشان شكفت و گفتند هر چه تو دوست 
داری. آن ها برايشان سخت بود من را به 
هنرستان بفرستند، زيرا مخارج سنگينی 
داشت؛ اما خوش بختانه من توانستم در 
هنرستان درس بخوانم و زير نظر استادان 

بزرگی بودم.«
و حاال ديگر فيلم و موسيقی، هر دو با 

جان او در هم آميخته بودند: 
موسيقی  بخواهم  اينكه  از  »قبل 
من جريان  زندگی  در  سينما  بخوانم، 
داشت. باورم نمی شد روزی آهنگ ساز 
فيلم شوم. در حال حاضر دوست دارم 
پيش از اينكه از من بپرسند چه كاره ای، 
بگويم آهنگ ساز فيلم هستم. وقتی واژۀ 
سينما را می شنويد، مهم نيست رشته و 

آهنـگ دوچـر خه
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تخصص شما چيست، انگار 
می خواهيد از زاوية ديگری به 
زندگی نگاه كنيد. سينما دستی 
از جنس خود ماست و تخيل و 
آرزوهايی را نشان می دهد كه در 

بينيم.« زندگی واقعی نمی 
داشتن  انگار  دوچرخه!  هم  باز  و 
بزرگ ترين آرزو های  از  يكی  دوچرخه، 
نوجوانی همة آدم هاست. حسين عليزاده 
هم در نوجوانی هايــش آرزوی داشتن 
دوچرخه داشت. آرزوی او برآورده نشد، 

اما طور ديگری به نتيجه رسيد:
داشتم  آرزوهايی  بچگی  در  »من 
كه برخی از آن ها برآورده نشدند، اما 
عقده  برايم  هيچ كدام  كه  خوش حالم 

پاسخ سرگرمی1: چون مجموع شماره های روبرو 
در تاس عدد 7 می شود. 

پاسخ سرگرمی2: 

پاسخ سرگرمی3: جواب های متفاوتی وجود دارد، 
دو تا از آن ها به صورت زير داده شده اند:

 پاسخ سرگرمی4:
با توجه به اطالعات داده شده، فنجان ها به ترتيب 
زير در كنار هم هستند و سكه، لوبيا و صدف به 
صورت زير داخل آن ها قرار دارند. بنابراين سكه 

داخل فنجان آبی است. 

بعضی از پاسخ های سرگرمی5: 

پاسخ سرگرمی6.

3   8   1    2   9   4   7   6   5
5   4   9    7   1   6   8   3   2
7   2   6    5   8   3   9   4   1
4   9   7    3   6   1   2   5   8
8   6   3    9   5   2   1   7   4
2   1   5    4   7   8   3   9   6
9   5   4    8   2   7   6   1   3
 1   7   2    6   3   5   4   8   9
 6   3   8    1   4   9   5   2   7
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از من در  نشد. يك بار در مصاحبه ای 
مورد قطعة نينوا پرسيدند و من گفتم 
نينوا، خاطرۀ كودكی من است. در بچگی 
يك دوچرخه می خواستم كه به دست 
شد  و  ماند  من  دل  در  اين  نياوردم. 
نينوا. من آرزوهايم را از بچگی با خودم 
خلق  باعث  آن ها  انگيزۀ  و  كشانده ام 

چيزی ديگر می شود.«
دوست  دوچـرخة  راستی  تـو به 
داشتنی ات رسيده ای؟ به آرزو های ديگرت 
چطور؟فهرست آن ها را بنويس و يك 
جای امن نگه دار. شايد سال های دورتر، با 
انگيزۀ آن آرزو هايی كه محقق نشدند، بتوانی 

داشته هايی زيبا برای خودت خلق كنی.
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آب مصرفی اهالی خانه از دو قنات »رحيم آباد« و »زارچ« 
كه زير ساختمان جاری بودند، تأمين می شده. آب از پاياب 
بود، می گذشت،  به آب  اهالی  خانه كه محل دسترسی 
از تنبوشه ها كه لوله كشی سفالی خانه است، عبور می كرد، 
حوض ها را پر می كرد و از فواره ها بيرون می جهيد تا زندگی و 

حيات را در خانة كالهدوزها جاری كند. 

جمله  از  يزدی  سخت كوش  مغنی های  كار  لوازم  و  اسباب 
اشيايی  است كه در موزه خواهيد ديد. مغنی ها كسانی بودند كه برای 
رساندن آب از دوردست ها تا خانه ها  ی مردم يزد كانال های زيرزمينی 
حفر می كردند. كاله و ردای سفيد رنگ داخل ويترين، لباس يكی از همين 

مغنی هاست. فكر می كنيد چرا لباس مغنی ها سفيد بوده است؟

اتاق از موزه،   اين  ديده يا شنيده ايد كه مهرية كسی آب باشد؟ در 
سندهايی وجود دارند كه در آن داماد عالوه بر زمين زراعی، سهم آبی را 
هم به عنوان مهريه به عروس هديه كرده  است. در واقع زمين زارعتی بدون 
سهم آب ارزش چندانی ندارد. در اين اتاق، عالوه بر سندهای ازدواج با 
مهريةآب، می توانيد سندهای خريد و فروش آب برای زمين های كشاورزی، 
وقف نامه ها، سندهای تقسيم آب،  و كتابچه های ميراب ها  را هم كه مسئول 

تقسيم آب بودند، ببينيد و بخوانيد.   

اگر گذرتان به موزۀ آب يزد افتاد، از تماشای تصويرهاي نصب شده روی 
ديوار و خواندن توضيحات آن ها غافل نشويد. با تماشای اين تصويرها و 
همين طور كه در راهروهای خانة كالهدوزها قدم می زنيد، با داستان قنات 
و روش حفر آن در اعماقزمين آشنا می شويد. يك از رازهای قنات اين 
است كه مغنی ها چطور زيرزمين مسير درست حركت به سمت هر 

شهر يا خانه را پيدا می كردند.

آب در  آب درموزه
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 گشت و گذار در موزه آب يزد

يكی از ترس های هميشگی ساكنان شهرها و روستاهای كويری ايران 
»خشك سالی« و كم آبی بوده  است. چنانچه كويرنشينان از خشك سالی به عنوان 

»ديو« ياد می كردند. ايرانی ها برای مبارزه با ديو خشك سالی دست به ابتكارات 
بسياری زده اند و فن و دانش استفاده از آب را برای ما به يادگار گذاشته اند. 

يكی از بهترين راه های اطالع از اين دانش بازديد از موزه های آب است كه يكی 
از كامل ترين آن ها را می توانيد در يزد ببينيد. 

يزد شهری ا ست در حاشية كوير و كيلومترها از منابع آب آشاميدنی فاصله دارد. 
يزدی ها در موزۀ آب شهرشان به بازديدكنندگان نشان می دهند كه چطور آب را 
از فاصله های بسيار دور به شهرشان می آوردند، بين خانه ها تقسيم می كردند، آن 
را انبار می كردند و از قدرت و منافع آن به بهترين شكل بهره مي گرفتند. در موزۀ 

آب يزد شما با دانش پيچيدۀ بهره گرفتن از آب آشنا می شويد؛ دانشی كه برای 
سال ها مثل يك راز سينه به سينه منتقل شده  است تا به گوش ما برسد.
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وجود آسیاب در شهر یزد و دیدن چرخ آسیاب در 
این شهر شاید اتفاق دور از انتظاری باشد، اما این چرخ 

چوبی متعلق به یکی از آسیاب های قدیمی شهر یزد است که 
زمانی طوالنی با قدرت آب می چرخیده است. تابلوهای روی 

دیوار این اتاق اسرار یک آسیاب آبی را برای شما برمال می کنند.

دیدنی های موزة آب به اسباب و وسایل مربوط به آب محدود 
نمی شود. در این موزه می توانید از دیدن تزئینات مفصل گچی دیوارها 

و طاق ها هم که نتیجه ذوق معماران یزدی  است، لذت ببرید. ساختمان 
موزه در واقع خانة تاریخی خاندان کالهدوزهاست که بیشتر از 125 سال 

عمر دارد. این خانه به سفارش و خرج حاج علی اکبر کالهدوز که از تاجران 
سرشناس یزد بوده ، ساخته شده است. 

دستگاهی که در عکس می بینید،  یکی از ابزارهای کار مغنی هاست. این 
دستگاه درواقع یک تراز قدیمی  است که به مغنی کمک می کرده، به درستی 
کانال و جوی قنات را شیب بندی کند. بخش اصلی تراز همان قطعة چوب سوار 
بر ریسمان است که میله ای فلزی از میانة آن آویزان است. ریسمان در دوسو به  
دو  تیرک چوبی که در زمین مهار می شده اند، آویزان است. ِمیل میلة فلزی به 
یک سمت، جهت و شدت شیب را نشان می داده است. برای جاری شدن آب 

در قنات، کانال باید به سمت مقصد شیب بندی می شد.      

موزة آب یزد پر است از وسایل و اسباب مرتبط با آب؛ از وسایل حمل و 
نگهداری آب تا وسایل اندازه گیری آب، ساعت آبی و .... این وسایل درپنج 

طبقة خانة کالهدوزها چیده شده اند. برای گم نشدن در این خانة 720 
متری و اتاق ها و راهروهای تو در تویش باید از میسر مشخص شده 

با فلش ها تبعیت کنید. پایاب و »چاه خانه« در پایین ترین سطح قرار 
گرفته اند.

»چاه خانه«  نبود،  امروزی  يخچال های  از  خبری  وقتی 
بهترين و خنک ترين جای خانه برای نگهداری میوه و ديگر 
خوراکی ها بود. چنانچه در خانة کالهدوزها خوراکی های 
فاسد شدنی را روی تخته ای می گذاشتند و از سقف اين 
چاه خانه آويزان می کردند. قرار گرفتن اين فضا در عمق 
زمین يکی از داليل خنک بودنش در فصل گرماست. 
دلیل ديگر آبی بود که در حوض میانی سرداب جاری 

می شد و سرمای خود را به فضای اطرافش می داد.
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مشکل کم آبی در ايران چقدر جدی است؟
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