
تجربه ای نوین از محصولی قدیمی

نس مینـی در تاریـخ 21 آبان مـاه امسـال بـه صـورت جهانـی عرضـه می شـود. ایـن 
کنسـول تنهـا 60 دالر قیمـت دارد و می توانـد برای آنهایی که به بازی سـازی 
عالقه منـد هسـتند، کارسـاز باشـد. فرامـوش نکنیـم بازی هـای ایـن 
کنسـول هـر کـدام پایه گـذار یکـی از ژانرهـای صنعـت بـازی 
بودنـد؛ بازی هایـی کـه هنـوز هم پس از گذشـت سـه دهه 
بازی هـای  تأثیرگذارنـد. مثـاًل افسـانه زلـدا پایه گـذار 
اکشـن ـ ادونچـر بـود، فاینـال فانتـزی گل سرسـبد 
بازی هـای نقش آفرینـی شـرقی بـه حسـاب می آیـد و 
نینجـا گایـدن هم کـه همواره بـه عنوان پـدر بازی های 

سـخت از آن یـاد می شـود. 
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اتهام چاقوکشی به اولین طالیی 

می دانیـد اولیـن مـدال طـالی ایران 
را در مسـابقات المپیـک چـه کسـی 
بـه دسـت آورد؟ »امام علـی حبیبـی 
طـالی  مـدال آور  اولیـن  گـودرزی« 
ایـران در المپیـک ملبـورن اسـترالیا 
در رشـته کشـتی فرنگـی بـود کـه 
در شـرایط سـخت ایـن مـدال را بـه 
رقابت هـای  در  وقتـی  آورد.  دسـت 
انتخابـی المپیک سـال 1956 اسـترالیا جواز حضـور در المپیک را گرفت 
بـه خانـه رفت و ماجـرا را تعریف کـرد و همان موقع همسـرش او را ترک 
کـرد. او مانـد و بچه یک سـاله اش. به خاطـر همین پیش فرمانـدار رفت و 
از او درخواسـت مسـاعده کـرد. فرمانـدار  هـم گفت تو چاقو کش هسـتی 
و گـودرزي را از اتاقـش بیـرون کـرد. او هنـگام بازی هم به شـدت مریض 
بـود و تب چهل درجه داشـت، اما با همت خودش توانسـت در مسـابقات 

پیـروز شـود و مـدال طـال به دسـت بیـاورد. 
  مدال با ارزش 

مهر 

پرواز بزرگ ترین هواپیمای آتش نشان جهان

همیشـه در آتش سـوزی های بـزرگ 
کـه در جنگل هـا اتفـاق می افتـد از 
هواپیما های آتش نشــــان اسـتفاده 
می شــــود تـا آتـــش را زودتـــر 
خامـوش کنند. از آنجا کـه در آمریکا 
می افتـد  اتفـاق  زیـاد  آتش سـوزی 
کـه  گرفتنـد  تصمیـم  متخصصـان 
آتش نشـانی  هواپیمـای  بزرگ تریـن 
جهـان را بسـازند. ایـن هواپیمـا کـه »مریـخ  هاوایـی« نـام دارد قـادر بـه 
آب پاشـی آتشـی بـه وسـعت 16هـزار و 200 مترمربـع اسـت. این حجم 
آب فقـط در یک بـار آبگیـری ایـن هواپیمـا در آن ذخیـره می شـود. ایـن 
هواپیمـای ۴5 تنـی بال هایـش از هواپیمـای A ۷۴۷ خیلی بلندتر اسـت. 
بزرگ تریـن هواپیمـای آتش نشـان جهـان می تواند ظرف مـدت ۳2 ثانیه، 

۳2هـزار و 500 لیتـر آب را بارگیری کند.
  هواپیمای آتش نشان 

مهر 

اهدای یک باب منزل به خانواده معلم فداکار خاشی

ماجـرای معلـم فـداکار خاشـی را به 
یـاد دارید؟ همـان معلمی کـه وقتی 
دیـد دیـوار مدرسـه در حـال ریختن 
اسـت بچه هـا را از زیر آن نجـات داد 
و خـودش زیـر آن گیر افتـاد و از دنیا 

رفت.
حـاال فرهنگیـــان اسـتان فـــارس 
دست به دسـت هـم دادنـد و منـزل 
مسـکونی اي را بـه خانـواده ایـن معلم فـداکار تقدیـم کردند و بـا این کار 
از فـداکاری »حمیدرضـا گنگو زهی« تشـکر کردند. فرهنگیـان بافرهنگ 
اسـتان فـارس بـا این کار نشـان دادنـد که فـداکاری این معلم از یادشـان 
نرفتـه اسـت و بـه همیـن دلیل سـعی کردند با حمایـت از خانـواده اش از 

او تشـکر کنند. 
  اهدای خانه به پاس فداکاری 

مهر 

اردوی ۱۳۰۰ دانش آموز عشایری آغاز شد

عشـایر از زحمت کش تریـن مـــردم 
کشـور مـا بـه حسـاب می آینـد و بـا 
وجود اینکه همیشـه مجبـور به کوچ 
هسـتند، اما بچه هایشـان بـا تالش و 
کوشـش دسـت از تالش برای کسب 
علـم برنمی دارنـد. حـاال 1۳00 نفر از 
ایـن دانش آمـوزان بـه اردوی مشـهد 
مقـدس اعزام شـدند تا با تمسـک به 
امـام رضـا)ع( سـال تحصیلی جدید را بهتر و با موفقیت بیشـتری شـروع 
کننـد. در ایـن اردو 650 دانش آموز دختر و 650 دانش آموز پسـر شـرکت 
دارنـد کـه دانش آموزان پایه نهم تا دوازدهم هسـتند. تعداد زیـادی از این 
دانش آمـوزان تابه حـال به زیـارت امام رضا)ع( مشـرف نشـده بودند و این 
اردو باعـث شـد تـا به آرزویشـان کـه زیارت امام هشـتم بود نیز برسـند. 
ایـن دانش آمـوزان ضمن زیـارت، برنامه هـای خاصي همانند هم اندیشـی 
روی موضوعـات خـاص اجتماعـی، آمـوزش بهداشـت، کمک هـای اولیه، 
بازی هـای بومـی و محلی و شـبی بـا قـرآن را نیـز در اردوگاه ثامن الحجج 

دارند.
  اردویی برای زیارت 

ارزش نینتندو به تازگی از 39میلیارد دالر هم عبور کرده و در چنین شرایطی کنسول کم هزینه و سودآوري می تواند جایگاه 
 HDMI این شرکت را بیش از پیش به اثبات برساند. نس مینی تفاوتی با نمونه اصلی ندارد، هرچند نینتندو برای آن پورت
تعبیه کرده تا تلویزیون های مدرن از آن پشتیبانی کنند.

سر نینتندو این روزها حسابی 
شلوغ است؛ از یک سو 

»پوکمون گو« در حال تبدیل 
شدن به محبوب ترین بازی 

موبایل تاریخ است و از سوی 
دیگر مدیران این شرکت خود را 

برای عرضه کنسول جدیدشان 
به نام »NX« آماده می کنند.
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رؤیای رنگی
پلت فرم )فضای اجرای بازی(: اندروید 

سازنده: پیشگامان یارا کیش
»رؤیـای رنگـی« پلت فرمـر دوبعـدی اسـت. در ایـن بـازی 
کاراکتـر بی نـام شـما شـروع بـه دویـدن می  کنـد. می توانید 
از روی موانـع کوچـک بپریـد، امـا هنـگام مواجهـه بـا موانع 
بـزرگ چـه خواهیـد کـرد؟ اینجـا دومیـن مکانیزم بـازی به 
شـما معرفـی می شـود. زمانـی کـه بـه مانعـی رسـیدید که 
نمی توانیـد از آن عبـور کنید بایـد با لمس کردن سـمت چپ 
صفحـه، به دنیایـی دیگر تلپـورت کنیـد. همـه مکانیزم های 
این بـازی را همیـن دو مـورد دربرمی گیرد؛ پریـدن و تلپورت 
کـردن. امـا همیـن دو مکانیـزم سـاده نیازمند تمرکز بسـیار 
باالیـی اسـت. مخصوصاً زمانی که سـرعت بازی بیشـتر می شـود، زمانـی برای فکر کـردن باقی 

نمی گـذارد.

فرار پرنده
پلت فرم )فضای اجرای بازی(: اندروید 

سازنده: نوآوران ژرف اندیش فناوری اطالعات
این بازی داسـتان پرنده ای اسـت کـه در حال فـرار از آلودگی 
شـهر اسـت. در مسـیر دو نوع آیکـون )اِلمـان( داریـم؛ یک 
نـوع دودهای مضـر که باعث سـرفه و در نهایت بعد از سـه بار 
برخـورد، باعث مـرگ پرنده می شـود؛ نوع دیگـر آیکون های 
مفیـد ماننـد: کلیـد، قلـب  ، بـاران، رنگین کمـان، بادبـادک و 
ماسـک اسـت کـه بـا دریافـت آن بـه اضافـه شـدن امتیـاز 
پرنـده و آسـان تر شـدن مسـیر کمـک می کند. نـوع جدول 
این بازی به گونه ای اسـت که براسـاس بیشـترین رکـورد فرد 
مرتب شـده اسـت. نحوه بازی کـردن این بازی بسـیار جذاب 

و سـاده اسـت و فقـط با لمـس صفحه، پـرواز پرنـده کنترل می شـود.

شتاب در شهر 2: سرعت شکنان
پلت فرم )فضای اجرای بازی(: رایانه های شخصی 

سازنده: آروین تک
بـازی سرعت شـکنان ادامـه  بازی شـتاب در شـهر اسـت که 
پیشـرفت فنی قابل توجهی داشـته. »امیر« شـخصیت اصلی 
داسـتان، راننده اي حرفه ای اسـت که طی مسـابقه ای به دلیل 
سـرعت عجیب و غریـب رقیبـش شـگفت زده می شـود و بـا 
»امیـد« که در اصـل نابغه تولید سیسـتم های توربـوی موتور 
ماشـین اسـت آشـنا می شـود و قرار می شـود امیـر و نابغه با 
هـم کار کننـد. امیر دوسـتی شـوخ و بامـزه به نام »سـعید« 
دارد کـه طـی ماجرایی به وسـیله افـرادی دزدیده می شـود. 
امیـر به همراه نابغه برای آزادی سـعید به یکسـری مسـابقات 
وارد می شـوند و طـی ماجراهایـی سـعید را نجات می دهنـد، ولی در ایـن ماجرا امیـر از راز نابغه 

می شـود. باخبر 

    سگ بی دندان 

فکر کن با دیدن حال و روز سـگي به یاد خودت و سرنوشـتی که پیش رو داری، بیفتی. کار سـختی اسـت، 
امـا »ُجنیـد«، عـارف معـروف این گونه بود. او در بیابان، سـگ پیر و فرتوتي را دید که گرسـنه بود. جنید از 
توبـره اش بـه سـگ غـذا داد و شـروع به گریه کرد. شـاگرد جنید که همـراه او بود، تعجب کرد: »شـما که 
سـرآمد روزگاری، شـما دیگر برای چی؟«  شـاگرد متعجب بود که جنید چطور خودش را با سـگ مقایسه 
می کنـد. جنیـد بـه شـاگردش گفـت: »از عاقبـت خودم خبر نـدارم، ولـی عاقبت ایـن حیـوان را می دانم. 
می دانـم کـه ممکـن اسـت از گرسـنگی بمیـرد. وقتی کـه ُمرد خیالـش راحت اسـت که آتـش جهنم در 

انتظـارش نیسـت، ولـی من چه؟«   اسـم این حکایت، »سـگ بی دندان« اسـت.

 دانشمندی که لکنت داشت  

بعضـی از آدم هـا در هر شـرایطی اول به ظاهر توجه می کنند. خب، خصوصیت خوبی نیسـت 
و سـعدی هـم بارهـا در حکایت هایش در این باره هشـدار داده اسـت. »دانشـمندی که لکنت 
داشـت!«، یکی از همین حکایت هاسـت. در این داسـتان، چند شـاگرد به حلقه درس اسـتاد 
جدیـدي وارد می شـوند. اسـتاد، آرام و باصالبـت حرف می زنـد و درس را آن قدر تکرار می کند 
کـه همـه آن را بفهمند. شـاگردها در سـاعت ناهار، اسـتراحت می کنند. آنهـا در حال تعریف 
از اسـتاد هسـتند کـه یک نفـر می گوید: »اسـتادی که نتواند »سـین« را خـوب تلفظ کند و 

»شـین« بگویـد، این همه تعریف و تمجیـد ندارد.«
هرقـدر شـاگردهای دیگـر دربـاره ویژگی های مثبت اسـتاد حرف می زنند، این شـخص فقط 
روی لکنـت زبان اسـتاد تمرکز کـرده. باالخره، بحث را تمام می کنند و مشـغول ناهار خوردن 
می شـوند: سـفره هایمان را بـاز کردیم و مشـغول خوردن شـدیم. دوسـتم نان و پنیـر و گردو 
آورده بـود. یـک دانـه گـردو بـه من داد. با سـنگی آن را شکسـتم. قبل از آنکه مغـزش را الی 

نـان بگذارم، دوسـتم گفت:  مغـزش را دور بریز و پوسـتش را بخور!
گفتم: خودت این کار را بکن!

گفت: من که از ظاهر استاد عیب نگرفتم!

حتمـاً بـا بوسـتان سـعدی آشـنا هسـتید، امـا ایـن مطلـب بـدون نوشـتن 
از بوسـتان سـعدی، کامـل نمی شـود. بوسـتان در 10 بـاب نوشـته شـده و 
حکایت هـای کوتـاه و بلنـدي را شـامل می شـود. 10 باب بوسـتان هم به 
این شـرح اسـت:  باب اول: در عدل و تدبیر و رأی، باب دوم: در احسـان، 
باب سـوم: در عشـق و مستی و شـور، باب چهارم: در تواضع، باب پنجم: 
در رضا، باب ششـم: در قناعت، باب هفتم: در عالم تربیت، باب هشـتم: 
در شـکر بـر عافیت، باب نهـم: در توبـه و در راه صواب و بـاب دهم: در 

مناجات و ختـم کتاب. 
هیچ کـدام از داسـتان ها و حکایت هـای بوسـتان، نامـی ندارنـد، امـا 
نویسـنده در کتـاب پنجاهـک بـرای آنهـا نام هایـی را انتخـاب کـرده 
اسـت.  »دارا و گله بـان«، »سـگ تشـنه در بیابـان«، »سـایه انگـور و 
آتش جهنم«، »سگ ُکشـی«، »سـاز شکسـته«، »زاغ و کرکس«، »نان و 
پیاز«، »شـکر تلخ«، »بلبل زندانی«، »دزدی در روز روشـن« و »بت پرست 

نیازمنـد«، برخـی از نام هـای داسـتان های ایـن کتاب اسـت.

    حاتم طایی و اسب مشهورش  

»حاتم طایی« به بخشـندگی معروف بود. داسـتانی از بخشـندگی او را در »حاتم طایی و اسب مشهورش« 
می خوانیـم. آوازه دسـت و دلبازی حاتـم طایـی و آوازه اسـب حاتـم طایی کـه مانند باد می دویـد، به گوش 
قیصـر روم رسـیده بـود، امـا قیصـر این موضـوع را بـاور نمی کـرد، بنابراین تصمیـم گرفت درسـتی آن را 
کشـف کند، بنابراین یکی از فرماندهان مورد اعتماد خود را به همراه 10نفر سـرباز به سـوی حاتم طایی 
فرسـتاد. حاتم طایی با خوش رویی، مهمانان را پذیرفت. او اسـبش را سـر برید و برای مهمانان شـام پخت 

و موقـع خـواب بـرای آنهـا رختخواب های نرم و گـرم پهن کرد. 
فرمانـده، فـردای آن روز هدفـش را از رفتـن نـزد حاتـم به او گفـت، اما او جـواب داد: »دیشـب چون وقت 

تنگ بود و من وسـیله  پذیرایی شـما را نداشـتم اسـبم را کشـتم و برایتان شـام درسـت کردم!« 
حاتـم طایـی، جمله هـای زیبایـی را هـم بـه فرمانـده رومـی گفـت: »مـن حاتـم طایـی ام. وجدانـم اجازه 
نمی دهـد کـه بـه مهمانانـم بد بگذرد. نـام من باید در دنیـا پرآوازه باشـد. هیچ کس از من نخواهد پرسـید 

چـه اسـبی داری؟ آدم را بـه اصـل می شناسـند نه به اسـب.«
حاال فکر کنید با شنیدن این ماجرا چه حالی به قیصر دست داده است.

لقمان حکیم، روزی از روزها تصمیم 
گرفت به صورت ناشناس به شهر برود. 
او لباس پاره اي پوشید و میان شهر 
ایستاد. مردی، لقمان را استخدام 
کرد تا گِل لگد کند، لقمان با این 
اکر آشنا نبود، اما همراه مرد رفت تا اکر 
جدیدي بیاموزد.
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