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ملیحه محمودخواه | دنیای دایناسورها پر از راز و رمز نگشوده است و هنوز خیلی 
از واقعیت هایی که در مورد آن ها وجود داشته، به صورت معما باقی مانده و هنوز 

راز و رمز آن ها کشف نشده است. این موجودات بزرگ و غول پیکر میلیون ها سال 
در زمین حکمرانی می کردند و حاال قسمت های زیادی از زندگی آن ها به صورت 

معمایی حل نشده باقی مانده است. هیچ کس نمی داند که این موجودات وحشتناک 
کی به وجود آمدند و حتی نابود شدن و منقرض شدن شان نیز کامالً مشخص 

نیست و هر دانشمندی برای خودش نظریه ای می دهد.

دایناسورهایی به قد گربه 

امـا پرونـده ای کـه به تازگـی در مـورد ایـن موجـودات 
بـاز شـده، خیلـی جالـب اسـت. تـا مدت هـا همـه فکـر 
می کردنـد کـه ایـن جانـوران بداخـاق و وحشـی از اول 
همین طـور بـزرگ و غول پیکـر بوده انـد و بچه هایشـان 
هـم مثـل خودشـان بچه غـول بوده انـد، امـا بررسـی های 
این قـدری  اصـًا  دایناسـورها  کـه  داده  نشـان  اخیـر 

بـزرگ شـده اند. این قـدر  فراینـدی  نبوده انـد و طـی 

کم کم رشد کردند

اگـر شـما هم سـوار ماشـین زمان شـوید و بـه میلیون ها 
سـال قبـل برگردیـد، بـه جانـوران کوچکـی قـد گربـه 
برمی خـــورید که بــــه آن هـــا »دینوســارومورفس« 
دایناسـورها هسـتند  اجـداد  این هـا همـان  می گفتنـد. 
کـه کم کـم بـزرگ شـدند و بـه جانورانـی غول پیکـر بـا 

تبدیـل گردیدنـد.  دراز  گردن هـای 

مهاجرت دایناسورها 

در  دریاچـه ای  درکنـار  دایناسـورها  اولیـن  می گوینـد 
لهسـتان امـروزی زندگـی می کردنـد؛ منظورمـان همان 
»دینوسـارمورفس ها« هسـتند. یعنی حدود 250میلیون 
زندگـی  آنجـا  خودشـان  بـرای  آن هـا  پیـش  سـال 
می کردنـد و کنـار دریاچـه حمـام آفتاب می گرفتنـد. اما 
همیـن حیوانـات کم کـم بـزرگ شـدند و شـدند همـان 
دایناسـورهایی کـه ما می شناسـیم. اما یک اتفـاق بزرگ 
باعـث شـد آن ها تغییرشـکل پیـدا کنند و آن هـم فوران 

آتش فشـان های بـزرگ بـر روی کـره زمیـن بـود.

فوران آتش فشان و تغییر دایناسورها 

کسـانی که ایـن نظریه هـا را مطـرح می کننـد، می گوینـد 
دومیلیـون سـال بعـد از فوران هـای عظیـم آتش فشـانی 
کـه همه چیـز را در زمیـن نابـود کـرد و تقریبـاً 95 درصـد 
از موجـودات و گیاهانـی کـه روی زمیـن زندگـی می کردند 
از بیـن رفتنـد، ایـن ریزدایناسـورها همان طور باقـی ماندند 
و چندوقتـی روی زمیـن زندگـی کردنـد، امـا وقتـی ایـن 
آتش فشـان ها تمام شـد و آرامش به زمین برگشـت، کم کم 
دایناسـورها هـم بزرگ تـر شـدند. امـا نکتـه ای کـه اینجـا 
مطـرح اسـت ایـن اسـت که اسـکلت اولیـن دایناسـورهای 
بـزرگ در برزیـل و آرژانتین پیدا شـده و خیلی ها می گویند 
شـاید ایـن دایناسـورها مجبور شـدند شـنا کننـد و همین 
حرکت هـای طوالنـی در داخل آب باعث شـده آن ها اندام ها 
و عضله هایشـان کم کـم تغییر کنـد. اما چیزی که مثـل روز 
روشـن اسـت این اسـت که ده ها میلیون سـال طول کشید 
تا نخسـتین دایناسـورها در سراسر زمین پخش شده، بزرگ 

شـوند و به ابعـاد غول پیکر برسـند.

خونگرم یا خونسرد

امـا یـک ماجـرای دیگـر که خیلـی در مـورد دایناسـورها 
مطرح اسـت این اسـت کـه دایناسـورها خونسـرد بوده اند 
یـا خونگرم؟ دانشـمندان گذشـته می گفتند ایـن حیوانات 
مـدام بـه جـان هـم می افتادنـد و قصـد داشـتند همدیگر 
را نابـود کننـد، اما بررسـی های جدید دانشـمندان نشـان 
می دهـد کـه دایناسـورها به مراتـب فعال تـر و باهوش تـر 
از آن چیـزی بوده انـد کـه مـا تصـور می کنیـم. ایـن گروه 
از دانشـمدان می گوینـد ایـن حیوانـات خونگـرم بوده اند و 
دمـای بدنشـان ثابت بـوده اسـت و می توانسـتند از طریق 
سوخت وسـاز بدنشـان آن را به طـرز کامـًا هوشـمندانه ای 
کنتـرل کننـد. البتـه این هـا را از روی فسـیل ها حـدس 
می زننـد و هنـوز هـم نمی   داننـد واقعیـت ماجرا چیسـت.

رنگ دایناسورها
 

رنـگ دایناسـورها هـم از آن چیزهایـی اسـت کـه هنـوز 
معمای آن حل نشـده اسـت. بدن برخی از این دایناسورها 
پوشـیده از پر بوده و می توانسـتند پرواز کننـد. اگر پرهای 
ایـن جانـور غول پیکـر را بـا میکروسـکوپ نـگاه کنیـد، 
دانه هـای ریـزی بـه نـام مانوسـوم می بینید کـه رنگ پر 

این دایناسـورها را تشـکیل مـی داده.
از روی آن  مانوسـوم ها سـاختارهای متفاوتـی دارنـد و 
دانشـمندان می تواننـد رنگ این دایناسـورها را تشـخیص 
غـول  ایـن  رنگدانه هـای  روی  از  چیزی کـه  امـا  دهنـد. 
بیابانی هـا پیـدا شـده اسـت ایـن اسـت کـه آن هـا قرمـز 
یـا بنفـش نبوده انـد، هرچندکـه حلقه هـای رنگـی در تـه 

دمشـان وجـود داشـته اسـت. 

تحقیقات جدید نشان می دهد دایناسورها به مرور زمان غول پیکر شده اند

ریزجثه هایی که غول تشن شدند

تحقیقات جدید نشان می دهد  دایناسورها به مرور زمان غول پیکر شده اند

ریزجثه هایی که
حهغول تشـن شدند
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در طول یکی دو هفته اخیر، سه 
بازیکن نام آشنای فوتبال ایران از 
مستطیل سبز خداحافظی کردند

نه به تبلیغات 
کاغذی

سفر با تاکسی هوایی

 کمک کرم پیله ساز 
به محیط زیست

در بسته خبری بخوانید

2
گروه »باران رؤیا« 
با شخصیت های 
 شاهنامه 
بازی می سازد

عتیقه ها را بگیر...!
2

خداحافظ همین حاال...

تاریـخ را کـه نـگاه می کنیـم، هرجـا مـرد بزرگـی قـدم بـر خـاک گذاشـته، ردپای 
معطـر زن نجیـب و دانایی در سرنوشـت او پیداسـت؛ یعنی نمی شـود درباره حضرت 
موسـی)ع( سـخن گفت، اما یادی از تربیت آسـیه)س( نکرد، یا از حضرت مسـیح)ع( 
حـرف زد، امـا نقـش مادرانه حضرت مریم)س( را در حمایت و رشـد مسـیح نادیده 
گرفـت و در زندگـی رسـول خـدا)ص( هـم وجـود حضـرت خدیجـه)س( یکـی از 
موهبت هـای الهـی در حـق ایشـان بـوده کـه کمتـر از زنان دیگـر به آن توجه شـده 
اسـت. اتفاقـاً یکی از دالیل پنهـان ماندن خصوصیات و بزرگـی حضرت خدیجه)س( 
ایـن اسـت که او همسـر خورشـید تابانی چـون پیامبـر)ص( و مـادر و مربی حضرت 
فاطمـه)س(  اسـت و به قـدری ایـن دو خورشـید، تابنـده و درخشـانند که سـایه بان 

آن هـا از چشـم ها پنهان مانده اسـت. اما بـرای یک نوجوان مسـلمان چه چیزهایی در 
وجـود ایـن بانوی مقـدس بوده که حـرف زدن دربـاره آن می تواند درهـای جدیدی 
را بـرای زندگـی بهتـر به روی ما بـاز کند؟ همه تاریخ نویسـان درباره دانـش و توان 
مدیریتـی حضـرت خدیجـه)س( اتفاق نظر دارنـد و معتقدنـد که این بانـوی بزرگ، 
در عصـر جاهلیـت یکـی از فعال تریـن مدیـران تجـاری شـبه جزیره عربسـتان بوده 
و ایـن درحالـی اسـت کـه هنـوز در بسـیاری از کشـورهای به ظاهـر مسـلمان امروز، 
فعالیـت اقتصـادی و اجتماعـی زن محدود اسـت. این کـه پیامبر اسـام اولین دعوت 
بـه اسـام را در خانـه خـود به جـا آورد و همسـرش اولین زن مسـلمان تاریـخ بوده، 
بـرای هـر دختـر نوجوان و جـوان ایرانی درس بزرگ زندگی اسـت. اگـر گذرتان به 
سـایت ها، کانال هـا و منابـع مربـوط به همسـران و مـادران موفـق افتاده باشـد، حتمًا 
خواهیـد دیـد که خوشـبختی و موفقیت مرد به باور داشـتن همسـرش بسـتگی دارد. 
اغـراق نیسـت اگر بگوییـم بزرگ تریـن درس زندگی حضـرت خدیجه)س(، رسـم 
خـوب همسـرداری از طریـق باور داشـتن و حمایـت از آرمان های همسـر گرامی اش 

بـوده اسـت؛ درسـی که همسـران فردا بایـد آن  را بارهـا و بارها مشـق کنند.

خدیجه)س( سایه بان خورشید

اسماعیل فیروزی

می گویند اولین دایناسورها درکنار 
دریاچه ای در لهستان امروزی 

زندگی می کردند؛ منظورمان همان 
»دینوسارمورفس ها« هستند. 

یعنی حدود 250میلیون سال پیش 
آن ها برای خودشان آنجا زندگی 

می کردند و کنار دریاچه حمام آفتاب 
می گرفتند.

اما یک ماجرای دیگر که خیلی در مورد 
دایناسورها مطرح است این است که 
دایناسورها خونسرد بوده اند یا خونگرم؟ 

دانشمندان گذشته می گفتند این 
حیوانات مدام به جان هم می افتادند 

و قصد داشتند همدیگر را نابود کنند، اما 
بررسی های جدید دانشمندان نشان می دهد که دایناسورها 

به مراتب فعال تر و باهوش تر از آن چیزی بوده اند که 
ما تصور می کنیم. این گروه از دانشمدان می گویند این 

حیوانات خونگرم بوده اند و دمای بدنشان ثابت بوده است و 
می توانستند از طریق سوخت وساز بدنشان آن را به طرز اکمالً 

هوشمندانه ای کنترل کنند.
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         روی خط  هشـت      
  

بـا اینکـه در سـال های اخیر بازی سـاز های ایرانـی بازی های خوبـی، آن  هم با 
شـخصیت های ایرانـی راهی بـازار کرده اند، اما در مقایسـه با حجـم بازی های 
خارجـی کـه اتفاقـاً اسـتقبال از آن هـا زیادتـر هـم هسـت، بازی هـای ایرانی 
خیلـی کم هسـتند. به همیـن خاطر هم وقتی یک تیم بازی سـاز با اسـتفاده 
از شـخصیت های ایرانـی بـازی تولید می کنـد، خبرش جذاب و داغ می شـود. 
باالخـره بـرای گیمرهـای ایرانی)گیمـر بـه همان هایـی کـه خـوره بـازی 
کامپیوتـری هسـتند می گوینـد( جـذاب اسـت کـه بـا شـخصیت های ایرانی 
بـازی کامپیوتـری انجـام بدهنـد. گـروه »بـاران رؤیـا« جمعـی از جوان هـای 
ایرانی بازی سـاز هسـتند که تا حاال با 50 شـخصیت شـاهنامه بازی موبایلی 
درسـت کرده انـد و هدفشـان هم سـرگرمی و هم آشـنایی مخاطبین شـان با 
تاریـخ و ادبیـات فارسـی اسـت. آن ها تابه حـال بازی های »ماشـین جنگی« و 

»سلحشـوران« و به تازگـی بازی»نجـات قلعـه« را روانـه بـازار کرده اند.
مسـعود عسـگریان، مدیر شرکت بازی سـازی »باران رؤیا« اسـت. او می گوید: 
»فضـای بومی ایران برای بازی سـاختن آنقدر دسـت نخورده اسـت که حتی 
اگـر کیفیـت کارها بـه پای رقبای خارجی نرسـد، بازهـم طرفدارهای خودش 

را دارد. از طرفـی هـم مـا خودمـان جـزء طرفـداران تولیـد ایرانـی هسـتیم و 
فکـر می کنیـم اگـر کاری را بسـازیم کـه برگرفتـه از فرهنـگ ایرانـی باشـد، 
مـردم هـم از آن اسـتقبال می کنند. چرا باید ایرانی ها فقط در سـال گذشـته 
بـاالی یـک میلیـارد تومـان در کلـش آو کلنز هزینـه کننـد؟ درحالی که این 
عـدد می توانـد در کشـور خودمـان صـرف شـود« گروه »بـاران رؤیـا« چیزی 
نزدیـک بـه سه سـال اسـت کـه کارش را آغـاز کـرده، بـرای همین هـم گروه 
جوانـی محسـوب می شـود کـه بـرای ادامـه دادن بایـد مسـیر زیـادی را طی 
کنـد. بـه همیـن دلیـل وقتـی از عسـگریان دربـاره برنامه هـا و بازی هـای 
فکـر  »مـن  می دهـد:  را  جوابمـان  این طـور  می شـود،  سـؤال  آینده شـان 
می کنـم شـاهنامه آنقـدر غنی اسـت و آنقدر جـای کار دارد که حـاال حاالها 
می شـود از روی آن بازی هـای زیـادی سـاخت. بـه همیـن خاطـر مـا هنـوز 
هـم دلمـان می خواهـد تمرکزمان را روی شـاهنامه بگذاریم. مـا حتی درکنار 
کاراکترهای)شـخصیت های( شـاهنامه، در بـازی عتیقه هایـی داریم که شـما 
آن هـا را می گیریـد و قدرتتـان بیشـتر می شـود؛ عتیقه هایـی کـه هرکدامش 

میـراث مملکت خودمان اسـت.«
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سفر با تاکسی هوایی

یـک تاکسـی هوایـی بـا قابلیـت پـرواز به دو حالـت عمـودی و افقی، اولیـن آزمایش هـای خـود را در آلمان انجـام داده اسـت. این 
وسـیله نقلیـه تمـام الکتریکی اسـت و سـفر بـا آن 5 برابر سـریع تر از خودرو اسـت.

این تاکسی هوایی را می شود با تلفن هوشمند سفارش داد.

 ایسنا

نه به تبلیغات کاغذی

حتمـاً یادتـان می آیـد کـه زمانـی در دوران تبلیغـات نامزدهـای انتخابـات، در و دیـوار شـهر پـر از پوسـترهای کاغـذی می شـد. 
حـاال آقـای شـبیری، رئیـس اتحادیـه تولیدکننـدگان کاغـذ و مقـوا می گویـد کـه در انتخابـات 1392 نسـبت بـه انتخابـات 
 سـال 1388، مصـرف کاغـذ 70درصـد کمتـر شـده اسـت. فضـای مجـازی در کـم شـدن تعـداد پوسـترهای کاغـذی خیلـی 

مؤثر بوده است.

 ایسنا

کمک کرم پیله ساز به محیط زیست

کارشناسـان محیط زیسـتی می گوینـد یـک کـرم پیله سـاز که کیسـه های پاسـتیکی را می جـود، می تواند مشـکل آلودگی زمین 
به وسـیله زباله هـای پاسـتیکی را حـل کنـد! محققـان در دانشـگاه کمبریج کشـف کردند کـه »الرو بیـد« می تواند پاسـتیک را 
تجزیـه کنـد. آزمایشـات آن هـا نشـان می دهد کـه حشـرات می توانند پیوندهای شـیمیایی پاسـتیک را به شـیوه ای شـبیه هضم 

کردن بشـکنند.

عصر ایران

داعش رفت، عروسک ها آمدند

با اخراج داعش از شهر موصل عراق، خرید و فروش عروسک های اسباب بازی به این شهر بازگشته و رونق گرفته است.
سـرکرده های داعـش گفتـه بودنـد کـه داشـتن هرگونـه عروسـک و مجسـمه، حتی عروسـک هایی به شـکل حیوانـات مانند 

خـرس و میمـون بـرای کـودکان موصل ممنوع اسـت!

 باشگاه خبرنگاران جوان

شیوع بیماری اردیبهشتی

بیمـاری آبلـه مرغـان را کـه حتمـاً می شناسـید؟ ایـن بیماری بیشـتر در اواخر زمسـتان و فصل بهـار در مناطق معتـدل بروز 
می کنـد. رواج ایـن بیمـاری در اردیبهشـت و خـرداد بیـش از سـایر ماه هاسـت و کودکان بیشـترین گروه سـنی هسـتند که 

ممکـن اسـت ایـن بیمـاری را بگیرنـد. خـارش، تـب و درد از عائم مبتا شـدن بـه آبله مرغان اسـت.

ایـن هفتـه یـک مدیـر در باشـگاه پرسـپولیس فاش کرد که این باشـگاه با سـعید آقایی، گادوین منشـاء و شـجاع خلیل زاده بـه توافق نهایی برای عقد قرارداد دوسـاله دسـت یافته اسـت و با پایان لیـگ برتر، ایـن قراردادها نهایی خواهد شـد. البته خریدهای تیم پرسـپولیس به همین سـه 
بازیکـن ختـم نخواهـد شـد. پرسـپولیس عالقه مند اسـت مهـدی ترابی را هم بـه خدمت بگیرد. ایـن بازیکن یک فصل دیگر با سـایپا قـرارداد دارد و چنـدروز پیش درویش مدیـر عامل این باشـگاه گفته بـود درصورتی که نتوانیم مهـدی ترابی را به یکـی از تیم های خارجی بفرسـتیم، از 
او در بازی هـای فصـل آتـی لیـگ برتـر بهـره خواهیم برد. البته گفته می شـود باشـگاه پرسـپولیس درصدد اسـت از طریق علی پرویـن رضایت نامه ایـن بازیکن را از تیم سـایپا بگیـرد. علی پروین رابطه بسـیار خوبی بـا درویش مدیر عامل باشـگاه سـایپا دارد. نکته دیگـر در مورد 
وضعیـت فصـل آینـده تیـم پرسـپولیس، تمدید قرارداد کمال کامیابی نیا و سـروش رفیعی اسـت که علی اکبر طاهری در این خصوص به برانکو اطمینان خاطر داده اسـت. سرپرسـت باشـگاه پرسـپولیس خطاب به برانکو گفته بـه زودی قـرارداد این دو بازیکن را تمدیـد خواهد کرد 
و آن هـا برنامـه ای بـرای حضـور در تیم هـای خارجـی ندارند، به خصوص کـه دعوتنامه جدی برای حضور در تیم های خارجی به دسـت آن ها نرسـیده اسـت.  علت طوالنی  شـدن مذاکرات باشـگاه پرسـپولیس و این دو بازیکن بـرای تمدید قـرارداد، زمان آن اسـت. درحالی که 
باشـگاه پرسـپولیس تأکیـد دارد کـه بـا کمال و سـروش قرارداد دوسـاله ببنـدد، این دو بازیکن مصر هسـتند کـه قراردادهای آن ها یک سـاله امضا شـود. به نظر می رسـد برانکو برای خط هافبک هم به دنبال فرشـید باقری بازیکن اسـتقالل اسـت. پیش تر خبر رسـیده 

بـود برانکـو بـا ایـن بازیکـن صحبت های جدی برای حضور در پرسـپولیس داشـته اسـت. حـال باید منتظر مانـد و دید که این بازیکن در شـرایطی که بیشـتر از سـوی علیرضا منصوریـان به بازی گرفته می شـود، راضـی به تـرک اردوی آبی ها خواهد شـد یا نه.
1نیمچه پرونده

اصـاًل نیـاز نبـود چشـم تان دنبـال گاز اسـتریل سـفید در دهان یک بازیکن باشـد تا متوجه شـوید که کـدام بازیکن قرار اسـت یکشنبه شـب در برنابئو غوغا به پـا کند. کافی بـود تا او تـوپ را در کنترل بگیـرد و کمی بـا آن پا به توپ شـود. حاال دیگر هـر طرفدار نصفه 
و نیمـه فوتبـال هـم می توانسـت مسـی را تشـخیص دهـد. بگذارید بگوییم که مسـی در ال کالسـیکو این هفته کمتـر از نصف بازیکنـان داخل زمین دویـد و اصالً قرار نبـود خودش را بـه آب و آتش بزنـد. دو ضربه نرم بغـل پا از مسـی، کار را به جایی رسـاند که بار 

دیگـر تنـور اللیـگا در فاصلـه 5 هفتـه مانده بـه پایانش داغ شـود. البته آن طرف میـدان، رونالدو هم بیکار نبود، شـاید اگر دقیقه دو مسـابقه که »اومتیتی« ضربـه ای را به مچ پایـش زد و داور ندیـد، به یک پنالتی تبدیل می شـد، حاال همه از او حـرف می زدند و 
رئالـی را سـتایش می کردنـد کـه بارسـلونا را در ال کالسـیکو درهم کوبیده اسـت. به هرحـال فرقی نمی کرد که طرفـدار چه تیمی بودید، مهم این بود که ال کالسـیکو امسـال همه چیز داشـت، اخـراج بحث برانگیز راموس کـه روند بـازی را تحت تأثیر قرار 

داد، تصمیمـات مشـکوک کمـک داور دوم کـه کالً پـای بازیکنـان را یک قدم عقب و جلو می دید، گل دقیقه آخر مسـی که سرنوشـت لیـگ را تغییر داد، موقعیت های از دسـت رفته رونالدو، مسـی و دیگـران، عکس العمل های تماشـایی دو دروازه بان و 
کلـی اتفـاق هیجان انگیـز دیگـر که مسـابقه یکشـنبه شـب را به معنای واقعـی کلمه جنون آمیز کـرد. حاال »انریکه« مربی بارسـلونا باید چشـم بـه بازی های رئـال مادرید بـدوزد تا یکـی از 6 تیمی کـه در ادامه قرار اسـت با آن ها روبه رو شـود، 

بتواند ترمز این غول را بکشـد. انریکه در آخرین سـال حضورش در بارسـلونا چشـم به کسـب اللیگا دوخته اسـت.

EL CLASICO

 سبد خرید
قرمـزها

علیرضـا گرانپایـه | ایـن خداحافظـی بـا دیگـر خداحافظی هـا فـرق دارد؛ خداحافظی یـک بازیکـن فوتبال، تنهـا کنار گذاشـتن توپ و زمین سـبز فوتبال نیسـت، 
خداحافظـی بـرای بازیکنـان سـطح اول فوتبـال یعنی خداحافظـی با تیتـر اول روزنامه هـا، خداحافظی با تشـویق بی  امان هزاران تماشـاچی در اسـتادیوم، 

خداحافظـی بـا لنز دوربیـن طرفداران و رسـانه های پرشـمار ورزشـی. خداحافظـی در فوتبال یعنی پیوسـتن به جرگـه پیشکسـوتانی که تاریخ 
نشـان داده هیـچ تعهـد و توجهی نسـبت بـه آن ها وجـود ندارد. حاال شـما اگـر خوش شـانس باشـید، می توانید چندسـالی به عنوان 

کارشـناس در برنامه هـای تلویزیونـی شـرکت کنیـد و احتماالً مربـی تیم پایه هـای یک تیم لیـگ برتری شـوید. »آرش 
برهانـی«، »رضـا عنایتی« و »هادی عقیلـی« با خداحافظی هایشـان به صورت کامالً خودجـوش در یکی دو 

هفته گذشـته، مـا را مجبور کردند که ورزشـی این هفته »هشـت« را پیرامون این سـه 
بازیکن شناخته شـده فوتبال کشـورمان به نـگارش دربیاوریم.

در طول یکی دو هفته اخیر، سه بازیکن نام آشنای فوتبال ایران از مستطیل سبز خداحافظی کردند

خداحافظ همین حاال...

عتیقه ها را بگیر...!

گروه »باران رؤیا« 
با شخصیت های 
 شاهنامه 
بازی می سازد



مختصـر و مفیـد: غامرضـا عنایتـی، متولد 
اول مهر 1355 در مشـهد اسـت. بگذارید 
زبـان  از  را  شـدنش  فوتبالیسـت  داسـتان 
خـودش تعریـف کنیـم تـا متوجـه شـوید که 
چقـدر ایـن اتفـاق عجیـب بـوده اسـت: »مـن 
یـک کارگر سـاده بـودم کـه در کارخانه بـا گاری 

فرش هـا را از جایـی بـه جـای دیگـر می بـردم. مـن 
در دوران نوجوانـی در بـازار رضـا )مشـهد( دستفروشـی 

می کـردم. مـن درس می خوانـدم و در تابسـتان کار می کـردم. 
در همیـن شـرکت فرش مشـهد کـه در آن کار می کردم، در مشـهد 

بازی هـای کارگـری انجـام می شـد و دوسـتانم می دانسـتند کـه فوتبال من 
خـوب اسـت، بـه همیـن دلیل اسـم مـن را رد کردنـد. در آن بازی ها مربیان اسـتان 

مـرا دیدنـد و مـن بـرای اولین بار در دسـته یـک مشـهد قـرارداد 50هزارتومانی امضـا کردم. 
مـن بـه آدنیـس رفتـم و از آنجـا پیراهـن ابومسـلم را برتن کردم کـه البته همـه این ها اتفاقـی بود. واقعـاً اتفاقی 
فوتبالیسـت شـدم.«  او بـه همیـن راحتـی بـه فوتبال سـطح اول ایـران آمد تـا در 24 سـالگی اولین بـازی اش را 
در لیـگ انجـام دهـد. 24 سـالگی خیلـی دیر اسـت؟ ما هـم قبول داریم! او بعد از ابومسـلم به اسـتقال پیوسـت 

تـا آنجـا بتوانـد بدرخشـد. عنایتی 3 بـار آقای گل بازی هـای لیگ ایران شـده اسـت. او در فصـل 1380-1381  
در تیـم ابومسـلم خراسـان و در فصـل 1384-1383 و 1385-1384 در دو فصـل پیاپی و در تیم فوتبال اسـتقال 

تهـران بـا 20 و 21 گل زده به عنـوان آقـای گل رقابت های لیگ برتر انتخاب شـد. سـیاه جامگان، صبای قم، سـپاهان، 
النصـر امـارات و چنـد تیـم دیگـر از دیگر باشـگاه های او درطـول حضور بیش از 15 سـاله اش در سـطح اول فوتبـال بود. 

مرور خاطرات: 
زوج رضـا عنایتـی و سـیاوش اکبرپـور را 

خیلی از طرفداران استقال فراموش نخواهند کرد؛ 
دو بازیکنـی کـه در نـوک خـط حملـه به شـکل دقیقی 

مکمـل هم بودند و حسـابی بـرای همدیگر موقعیت سـازی 
می کردنـد. یکی دیگر از تصاویـر به یادماندنی فوتبالی عنایتی 
هـم برمی گردد به سـال 1380 که عنایتـی در هفته آخر اولین 

دوره لیـگ برتـر بـا لباس ابومسـلم خراسـان 
دربرابـر اسـتقال رشـت ۷ گل به ثمر 

رسـاند کـه از لحـاظ گلزنی در 
یـک بـازی لیـگ، یـک 

محسـوب  رکـورد 
می شـود.

مختصر و مفید: آرش برهانی متولد 23 شـهریور 13۶2 در کرمان، بازیکن فوتبال اسـت. ابتدا 
در تیـم میـاد کرمـان دروازه بـان بود، اما بعد از مدتـی با توجه به توانایی هایـش در گل زدن 

بـه خـط حملـه آمد، شـروع فوتبالی اش در پسـت جدیـد را در تیم جوانان شـهرداری 
کرمـان و بانـک تجـارت در سـال 13۷8 شـروع کـرد و تـا سـال 1380 
بازیکـن ایـن تیـم بـود، سـپس یک سـال در تیـم جوانـان پـاس 
تهـران بـازی کـرد و سـپس بـه بزرگسـاالن پـاس تهران 
پیوسـت و تـا سـال 1385 بازیکـن ایـن تیـم بـود. 
درخشـش در ایـن تیـم او را لژیونـر کـرد تـا 
فصـل 8۶ـ  85 را در تیـم النصـر امارات 

بـازی کنـد. او بعـد از مـدت کوتاهی 
بـه پـاس برگشـت و از آنجـا بـه 

اسـتقال تهـران آمـد. از سـال 
138۶تا 13۹5 برای اسـتقال 

بازی کـرد و به عنـوان برترین 
گلزن تاریخ باشـگاه اسـتقال 

تهـران نام خـود را جاودانه کرد.

خداحافظ همین حاال: 
بعد از قرارگرفتن در فهرسـت مازاد 

کـه  گرفـت  تصمیـم  اسـتقال،  تیـم 
فوتبالـش را زیرنظر مجیـد جالی، مربی 

دوران جوانـی اش ادامـه دهـد، ولی خب 
برهانـی در پیـکان هـم کم فـروغ ظاهـر 
شـد، آنقدر کـه به جز چنـد هفتـه ابتدایی 
لیـگ، بقیـه مسـابقات را از روی سـکو یا 
نیمکـت بـه تماشـای بـازی نشسـت، تـا 

جایی کـه دیگـر حوصله اش سـر آمد تا 
در بیانیـه ای به صـورت کلـی از فوتبال 

خداحافظـی کنـد و بگویـد کـه مـن 
را بـا پیراهـن اسـتقال بـه خـاک 

بسپارید.

3 w w w . q u d s o n l i n e . i r
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ش این خداحافظی با دیگر خداحافظی ها فرق دارد؛ خداحافظی یک بازیکن فوتبال، تنها کنار گذاشتن توپ و زمین سبز فوتبال نیست، خداحافظی برای بازیکنان 
سطح اول فوتبال یعنی خداحافظی با تیتر اول روزنامه ها، خداحافظی با تشویق بی  امان هزاران تماشاچی در استادیوم، خداحافظی با لنز دوربین طرفداران و 
رسانه های پرشمار ورزشی. خداحافظی در فوتبال یعنی پیوستن به جرگه پیشکسوتانی که تاریخ نشان داده هیچ تعهد و توجهی نسبت به آن ها وجود ندارد. 

ایـن هفتـه یـک مدیـر در باشـگاه پرسـپولیس فاش کرد که این باشـگاه با سـعید آقایی، گادوین منشـاء و شـجاع خلیل زاده بـه توافق نهایی برای عقد قرارداد دوسـاله دسـت یافته اسـت و با پایان لیـگ برتر، ایـن قراردادها نهایی خواهد شـد. البته خریدهای تیم پرسـپولیس به همین سـه 
بازیکـن ختـم نخواهـد شـد. پرسـپولیس عالقه مند اسـت مهـدی ترابی را هم بـه خدمت بگیرد. ایـن بازیکن یک فصل دیگر با سـایپا قـرارداد دارد و چنـدروز پیش درویش مدیـر عامل این باشـگاه گفته بـود درصورتی که نتوانیم مهـدی ترابی را به یکـی از تیم های خارجی بفرسـتیم، از 
او در بازی هـای فصـل آتـی لیـگ برتـر بهـره خواهیم برد. البته گفته می شـود باشـگاه پرسـپولیس درصدد اسـت از طریق علی پرویـن رضایت نامه ایـن بازیکن را از تیم سـایپا بگیـرد. علی پروین رابطه بسـیار خوبی بـا درویش مدیر عامل باشـگاه سـایپا دارد. نکته دیگـر در مورد 
وضعیـت فصـل آینـده تیـم پرسـپولیس، تمدید قرارداد کمال کامیابی نیا و سـروش رفیعی اسـت که علی اکبر طاهری در این خصوص به برانکو اطمینان خاطر داده اسـت. سرپرسـت باشـگاه پرسـپولیس خطاب به برانکو گفته بـه زودی قـرارداد این دو بازیکن را تمدیـد خواهد کرد 
و آن هـا برنامـه ای بـرای حضـور در تیم هـای خارجـی ندارند، به خصوص کـه دعوتنامه جدی برای حضور در تیم های خارجی به دسـت آن ها نرسـیده اسـت.  علت طوالنی  شـدن مذاکرات باشـگاه پرسـپولیس و این دو بازیکن بـرای تمدید قـرارداد، زمان آن اسـت. درحالی که 
باشـگاه پرسـپولیس تأکیـد دارد کـه بـا کمال و سـروش قرارداد دوسـاله ببنـدد، این دو بازیکن مصر هسـتند کـه قراردادهای آن ها یک سـاله امضا شـود. به نظر می رسـد برانکو برای خط هافبک هم به دنبال فرشـید باقری بازیکن اسـتقالل اسـت. پیش تر خبر رسـیده 

بـود برانکـو بـا ایـن بازیکـن صحبت های جدی برای حضور در پرسـپولیس داشـته اسـت. حـال باید منتظر مانـد و دید که این بازیکن در شـرایطی که بیشـتر از سـوی علیرضا منصوریـان به بازی گرفته می شـود، راضـی به تـرک اردوی آبی ها خواهد شـد یا نه.

نیمچه پرونده

PERSPOLIS

2 اصـاًل نیـاز نبـود چشـم تان دنبـال گاز اسـتریل سـفید در دهان یک بازیکن باشـد تا متوجه شـوید که کـدام بازیکن قرار اسـت یکشنبه شـب در برنابئو غوغا به پـا کند. کافی بـود تا او تـوپ را در کنترل بگیـرد و کمی بـا آن پا به توپ شـود. حاال دیگر هـر طرفدار نصفه 
و نیمـه فوتبـال هـم می توانسـت مسـی را تشـخیص دهـد. بگذارید بگوییم که مسـی در ال کالسـیکو این هفته کمتـر از نصف بازیکنـان داخل زمین دویـد و اصالً قرار نبـود خودش را بـه آب و آتش بزنـد. دو ضربه نرم بغـل پا از مسـی، کار را به جایی رسـاند که بار 

دیگـر تنـور اللیـگا در فاصلـه 5 هفتـه مانده بـه پایانش داغ شـود. البته آن طرف میـدان، رونالدو هم بیکار نبود، شـاید اگر دقیقه دو مسـابقه که »اومتیتی« ضربـه ای را به مچ پایـش زد و داور ندیـد، به یک پنالتی تبدیل می شـد، حاال همه از او حـرف می زدند و 
رئالـی را سـتایش می کردنـد کـه بارسـلونا را در ال کالسـیکو درهم کوبیده اسـت. به هرحـال فرقی نمی کرد که طرفـدار چه تیمی بودید، مهم این بود که ال کالسـیکو امسـال همه چیز داشـت، اخـراج بحث برانگیز راموس کـه روند بـازی را تحت تأثیر قرار 

داد، تصمیمـات مشـکوک کمـک داور دوم کـه کالً پـای بازیکنـان را یک قدم عقب و جلو می دید، گل دقیقه آخر مسـی که سرنوشـت لیـگ را تغییر داد، موقعیت های از دسـت رفته رونالدو، مسـی و دیگـران، عکس العمل های تماشـایی دو دروازه بان و 
کلـی اتفـاق هیجان انگیـز دیگـر که مسـابقه یکشـنبه شـب را به معنای واقعـی کلمه جنون آمیز کـرد. حاال »انریکه« مربی بارسـلونا باید چشـم بـه بازی های رئـال مادرید بـدوزد تا یکـی از 6 تیمی کـه در ادامه قرار اسـت با آن ها روبه رو شـود، 

بتواند ترمز این غول را بکشـد. انریکه در آخرین سـال حضورش در بارسـلونا چشـم به کسـب اللیگا دوخته اسـت.

ال کالسیکو 
جنون آمیز

 سبد خرید
قرمـزها

هادی عقیلی 
وداع با دیوار بطنی

رضا عنایتی
مرد خستگی ناپذیر

مختصـر و مفیـد: هـادی عقیلـی متولـد 25 دی 
135۹ در تهـران اسـت. او فوتبال خـود را از تیم 
جوانـان راه آهـن آغاز کـرد و بعد از سه سـال 
حضـور در تیـم سـایپای کـرج بـه سـپاهان 
سـپاهان  تیـم  بـا  عقیلـی  هـادی  پیوسـت. 
مختلـف  فینال هـای  در  حضـور  اصفهـان، 

مانند سـه جـام قهرمانـی لیگ برتـر ایران 
و نایـب قهرمانـی جام باشـگاه های آسـیا را 

تجربـه کرده اسـت. عقیلـی از سـال 200۶ 
نیـز به تیـم ملـی فوتبال ایـران دعوت شـد و 

توانسـت بـا عملکرد خوب خـود جایـگاه ثابت 
و مسـتحکمی را در قلـب دفاعـی ترکیـب ایـران 

اولیـن  آسـیا  فوتبـال  کنفدراسـیون  آورد.  به دسـت 
فهرسـت نامزدهـای بهترین بازیکـن سـال 200۹ را اعام 

کـرد کـه هـادی عقیلـی نیـز یکـی از نامزدهـای دریافـت جایزه 
بازیکـن سـال آسـیا بـود. عقیلـی بـرای ادامـه فوتبال خـود در 
فصـل 2012 به لیگ سـتارگان قطـر رفت و با باشـگاه العربی 
قطـر قـرار داد بسـت. او 20 بـازی در لیگ و پنج بـازی هم در 
لیـگ قهرمانان آسـیا بـرای این تیم انجـام داد و حتـی بازوبند 
کاپیتانـی العربـی را هم به بـازوی خود می بسـت. وی فصل بعد 
بـه دیگـر تیـم لیگ سـتارگان یعنـی القطر پیوسـت. او دو سـال 

بعـد نیـز بـه تیم سـابق خود یعنی سـپاهان بازگشـت و بـار دیگر 
به همـراه ایـن تیـم بـه مقـام قهرمانی لیـگ برتـر ایران رسـید. 

علیرضـا گرانپایـه | ایـن خداحافظـی بـا دیگـر خداحافظی هـا فـرق دارد؛ خداحافظی یـک بازیکـن فوتبال، تنهـا کنار گذاشـتن توپ و زمین سـبز فوتبال نیسـت، 
خداحافظـی بـرای بازیکنـان سـطح اول فوتبـال یعنی خداحافظـی با تیتـر اول روزنامه هـا، خداحافظی با تشـویق بی  امان هزاران تماشـاچی در اسـتادیوم، 

خداحافظـی بـا لنز دوربیـن طرفداران و رسـانه های پرشـمار ورزشـی. خداحافظـی در فوتبال یعنی پیوسـتن به جرگـه پیشکسـوتانی که تاریخ 
نشـان داده هیـچ تعهـد و توجهی نسـبت بـه آن ها وجـود ندارد. حاال شـما اگـر خوش شـانس باشـید، می توانید چندسـالی به عنوان 

کارشـناس در برنامه هـای تلویزیونـی شـرکت کنیـد و احتماالً مربـی تیم پایه هـای یک تیم لیـگ برتری شـوید. »آرش 
برهانـی«، »رضـا عنایتی« و »هادی عقیلـی« با خداحافظی هایشـان به صورت کامالً خودجـوش در یکی دو 

هفته گذشـته، مـا را مجبور کردند که ورزشـی این هفته »هشـت« را پیرامون این سـه 
بازیکن شناخته شـده فوتبال کشـورمان به نـگارش دربیاوریم.

در طول یکی دو هفته اخیر، سه بازیکن نام آشنای فوتبال ایران از مستطیل سبز خداحافظی کردند

خداحافظ همین حاال...

مرور خاطرات: 
آرش برهانـی تا دلتان بخواهد بـرای هواداران 

شـیرین  و  تلـخ  به یادماندنـی  صحنه هـای  اسـتقال، 
به یادماندنـی اش گرفتـه  از شـادی  اسـت.  آورده  به وجـود 

کـه دسـت هایش را مثـل عینـک روی چشـمانش قرار مـی داد، تا 
موقعیت هایـی کـه هرکسـی آن را تبدیل بـه گل می کـرد، ولی آرش 

آقای گل اسـتقال، تخصص خاصی در گل نزدنش داشـت. تکه کام چه 
گل نزنیـه ایـن بازیکن که عـادل فردوسـی پور وارد فرهنگ گزارشـگری 
مـا کـرد، از همیـن گل نزدن هـای آرش خـان به وجـود آمـد. البتـه ایـن را 
هـم بگوییـم کـه او کلـی افتخـار و رکـورد هـم دارد، مثـًا آرش برهانی 
در لیـگ برتـر ایـران سـال 1388-138۷ در بـازی مقابـل پیـکان در 
کمتـر از ۹ دقیقـه 3 گل به باشـگاه پیکان زد و به عنوان سـریع ترین 

هت تریک کننده هـای ایرانی به شـمار می رود. او همچنین توانسـته 
در کل ادوار لیـگ ایـران با زدن 11۶ گل، عنوان دومی آقای 

گلـی لیـگ برتر ایران را کسـب کنـد، جایی که »رضا 
عنایتـی« بـا 142 گل، بهترین گلـزن تاریخ 

لیگ برتـر ایران اسـت.

آرش برهانی 
آقای گل، گل نزن

مرور خاطرات: 
تـا  بطنـی 185 سـانتیمتری سـپاهانی ها  دیـوار 

سـال ها خیـال هـواداران ایـن تیـم را از قلـب دفـاع راحت 
کـرده بـود. زوج عقیلـی با بنگر و سـیدجال حسـینی در سـپاهان 

آنقـدر هیجان انگیـز بـود که تقریبـاً هر سـال، سـرخابی های پایتخت را 
مجـاب می کـرد که در نقل و انتقاالت تابسـتانی به سـراغ آن ها بروند. عقیلی 

تـا قبـل از درگیری با کی روش در اردوی تیم ملی و تـرک اردو بدون اجازه مرد 
پرتغالـی، یکـی از مهره های اصلی تیم ملـی در دفاع به حسـاب می آمد، ولی خب 
بدموقعـی هـادی خان تصمیم به جنجال گرفت تا قربانی مبارزه با بازیکن سـاالری 
آقـای مربی شـود. همچنین عقیلی در فصل 2011 و به عنـوان بازیکن العربی قطر، 
نامزد کسـب عنوان بهترین بازیکن آسـیا هم شد که »سـرور جباروف« بازیکن 
تیم ملی ازبکسـتان که آن موقع در الشـباب عربسـتان بازی می کرد، با کسب 

100 امتیـاز بهترین بازیکن آسـیا شـد و عقیلی بـا ۹5 امتیـاز در جایگاه 
دوم قـرار گرفت و »کیسـوکه هوندا« بازیکن ژاپنـی که در آن فصل 

در »زسـکا مسـکو« روسـیه بازی می کرد، با 8۷  امتیاز سـوم 
. شد

 
خداحافظ همین حاال: 

به سـراغ  و درگیـری  دوبـاره حاشـیه 
هـادی عقیلـی آمد تا بی خیال سـپاهان شـود 

و ایـن فصـل لیـگ را بـدون تیم آغـاز کنـد. او تا 
همیـن هفته گذشـته هـم کلی پیشـنهاد از اسـتقال 
خوزسـتان و چند تیم لیـگ برتری دیگر داشـت، ولی 
خب وقتی متوجه شـد که با رفتن ویسـی از سـپاهان 
هـم جایـی در این تیم ندارد، ترجیـح داد بی خیال 

فکـر کسـب  بـه  و  فوتبالـش شـود  ادامـه 
درجـات مربی گـری فوتبال باشـد. 

خداحافظ همین حاال: 
رضـا عنایتـی بعـد از آن کـه سـال های 

آخـر فوتبالش را به پدیده و سـیاه جامگان آمد 
تـا بـرای بقـا و امتیازگیری به باشـگاه های شـهرش 

کمـک کنـد، بارهـا و بارهـا مصاحبـه کـرد کـه دلش 
می خواهـد کـه با لبـاس اسـتقال از فوتبـال خداحافظی 
کنـد، ولی خـب مربیـان و مدیریت فصل قبل اسـتقال 
راضـی بـه حضـور عنایتی در اسـتقال نشـدند تـا او 

بـه صبـای قـم بپیونـدد. باالخـره عنایتـی در 41 
سـالگی، هفته گذشـته در مسابقه صبای قم 

و اسـتقال به طور رسـمی از فوتبال 
خداحافظـی کرد.
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ق  سخن به مدح تو باید فصیح و کامل گفت

 هم از شکوه مقامت، هم از فضائل گفت
 شبیه صائِب صاحب سخن قصیده نوشت
 غزل غزل سر زلف تو را چو بیدل گفت

 نه چند مثنوی و قطعه و غزل، باید
 که شرح قصه حسن تو در رسائل گفت

 عبا، نه ... اینکه گدای شما شدم کافیست
حدیث حسن تو کی می توان چو دعبل گفت 4w w w. q u d s o n l i n e. i r
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پیاده روی با طعم ترس
پل »آل کامینیتو دل ری« در اسپانیا بعد از 14 سال پس از ترمیم به روی گردشگران باز شد. پلی که راه رفتن روی آن طعم ترس دارد. نمــــا  هشــت
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قوانین ناویاب:

مسابقه شماره   6مسابقه شماره  5

1. یک اقیانوس مربعی داریم که یک »کشتی بزرگ قرمز«،
دو »کشتی متوسط نارنجی« و سه »کشتی کوچک سبز«

در آن مخفی شده اند.
می خواهیم مخفی گاه این شش کشتی را پیدا کنیم.

2.   رقم هـای بیرونـی اقیانـوس، می گویند 
چنـد خانـه از آن سـطر یا سـتون، با کشـتی 

پُر شـده اسـت.

کج)مـورب(  کشـتی ها،  از  هیچ کـدام   .3
مخفـی نشـده اند.

پیشنهاد می شود که
  بـه خانه هـای »راهنمـا« دقـت کنیـد تا بتوانیـد به کمک آن هـا وضعیت خانه های اطراف شـان را مشـخص کنیـد. معموال در 

هـر ناویـاب، وضعیـت بعضـی از خانه ها از همان اول برای تان مشـخص شـده اسـت که بـه آن ها »راهنمـا« می گویند.

 به شكل و رنگ پُرشدگی خانه های راهنما دقت کنید چون در صحیح بودن جواب تان تاثیر دارد.

  ناویـاب یـک معمـای منطقی اسـت، پـس هیچ وقت وضعیـت خانه هـا را حدس نزنیـد! هیچ عالمتـی را هم بـدون دلیل روی 
کاغذتـان نگذاریـد! فقـط »منطقـی« فكـر کنیـد تـا وضعیت قطعـی بعضی خانه هـا را پیـدا کنیـد. بعد بـه همـان خانه هایی که 

وضع شـان را معلـوم کردیـد، دقـت کنیـد تـا بـا کمک آنهـا کم کم وضعیـت خانه هـای دیگـر را هم مشـخص کنید.

  خانه هایی را که مطمئن هستید هیچ کشتی ای در آن ها نیست، با ضربدر یا عالمت آب )  ( مشخص کنید.

  خانه هایـی را کـه مطمئـن هسـتید بایـد پُـر باشـند ولی شـكل دقیق پُرشدگی شـان هنـوز برای تان مشـخص نیسـت، فعال با 
یک خال سـیاه، مشـخص کنید.

  برای حل معمای ناویاب، از مداد نرم و پاکكن مرغوب استفاده کنید.

  »اطالعات بیشتر« و »نمونه های تمرینی ناویاب« را در اینترنت و شبكه های اجتماعی جستجو کنید.

  برای اینكه قوانین ناویاب را بهتر درک کنید، به »نمونه حل شده« دقت کنید و دلیل هر عملیات را با خودتان مرور کنید.

از هر پاسخ صحیح که
واضح و خوانا باشد

عكس بگیرید
و در تلگرام به شماره 

۰۹۳6۴۰۳۷۴۱۰
به همراه نام و نام خانوادگی

و سن  و شهرتان
ارسال کنید.

برنده مسابقه های شماره 1و2

محمدعلی آهویی 18ساله از مشهد

نام برندگان و عكس پاسخ شان را در 
@HASHTAKU کانال تلگرام

ببینید.
برای دریافت جایزه
با برندگان تماس گرفته خواهدشد.

۴. کشـتی ها باهم همسـایه نیسـتند! حتی 
گوشـه آن ها هـم نزدیک یكدیگر نیسـت.

طراح:
محمدمهدی رنجبر

مسابقه
                            هفتگی

سادهبسیار ساده

حاال بیایید این معمای ناویاب را
در 1۰ مرحله باهم حل کنیم.

راهنمایی های اولیه می گوید:
یكی از خانه  ها »آب« است

و یكی از خانه ها
تكه ای از

»کشتی متوسط نارنجی« است.

اول باید
تمام سطر و ستون های صفر
را ضربدر بزنیم.
چون این خانه ها
هیچ کشتی ای ندارند.

کشتی متوسط نارنجی را
فقط یک جور

می شد کامل کرد!
پس تكه دومش را کشیدیم.

حاال که جای یكی از کشتی ها 
کشف شد، باید زیر جدول 

خطش بزنیم. 

قانون ناویاب گفته:
»هیچ کشتی ای نباید همسایه 
داشته باشد«
پس خانه های اطراف این 
کشتی نارنجی را
ضربدر می زنیم.

فقط 2خانه پُر
باید در این ستونی که با فلش 

نشان دادیم  باشد.
پس حاال که هر دو خانه اش 

پیدا شده،
باید بقیه خانه ها را ضربدر بزنیم.

کنار سطر آخر رقم1 می بینیم.
یعنی این سطر فقط یک خانه 
پُر دارد که قبال پیدا شده.

پس باید بقیه خانه های این 
سطر را ضربدر زد.

»کشتی قرمز بزرگ«،
سه خانه جا الزم دارد.

پس فقط می تواند در ستون 
سمت راست که زیرش رقم ۴ 

نوشته شده قایم شده باشد.
پس آن را در جدول می کشیم 

و زیر جدول خطش می زنیم.

کنار سطر چهارم رقم1 آمده!
یعنی فقط یک خانه در این 
سطر باید پُر باشد.
پس حاال که همان یک خانه 
هم قبال پُر شده. بقیه خانه های 
این سطر ضربدر می خورند.

حاال مشخص است که کشتی 
متوسط نارنجی دیگرمان هم 

)که 2خانه جا الزم دارد(
فقط می تواند در سطر اول قایم 

شده باشد.
آن را می کشیم و زیر جدول 

خطش می زنیم.

اما رقم3 کنار سطر اول 
می گوید: این سطر باید 3خانه 
پُر داشته باشد. پس یكی از 
کشتی های کوچک سبزمان هم 
پیدا شد. خطش می زنیم.

ستون سمت چپ هم
دو خانه خالی دارد و زیرش 

رقم 2 نوشته شده.
پس جای دو کشتی کوچک 
سبز دیگر را هم  پیدا کردیم.
آنها را هم از زیر جدول خط 

می زنیم.

دیدید؟
حل کردن معمای »ناویاب« به همین راحتی است. فقط 
باید منطقی باشید و برای هر حرکتی دلیل داشته باشید.

خیلی از کودکان و نوجوانان سراسر جهان،
در حل کردن  این سرگرمی و دیگر سرگرمی های 

»منطقی«، مهارت دارند.

ها
 

پنجشنبه

از ماه تكه اي  هدهد هشتایی ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد کانـون پـرورش فکـري کـودکان و نوجوانـان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به سـمت شـما پـرواز کرده تا شـما پرنده هاي شـجاع و زیبـا را ببرد به کـوه قاف. اگر شـما هم به هدهـد کمک کنید، مـا زودتر 

hodhod8@kpf-khr.ir  :به آنجا مي رسـیم. پسـت الکترونیکي مـا

اولین بـار کـه دیدمش داشـت بـا دوربین عکاسـی اش از گل شـمعدانی پشـت پنجره عکس 1
می گرفـت. خطـی از آفتاب افتاده بـود روی چندتا از قدبلندترین برگ های شـمعدانی. عکس 
را کـه گرفـت، فـوری دوربینش را نـگاه کرد. لبخند زد و بی آنکه من را بشناسـد، نشـانم داد. 

بعـد گفـت: ببین ایـن رگه نور چه قدر قشـنگ اسـت. 

هر آدمی نیاز به دوستی دارد که توان دیدن رگه های نور را داشته باشد 

آدم هــاي اردیبهــشتي

سـومین بار که دیدمش توی کارگاه بحث آزاد نشسـته بود و متفکرانه 
داشـت به حرف های مربی فرهنگـی گوش می داد. کوله ام را گذاشـتم 
روی صندلـی و کتاب های امانتی ام را درآوردم. موضوع بحثشـان تعادل 
بـود. مربی پرسـید: تعادل چـه چیزهایی در زندگی ممکن اسـت به هم 
بخـورد. یک لحظـه یـاد راه رفتـن روی جدول های توی خیابـان افتادم، 

یـاد بندبازی در روزهای نوجوانی و حفظ تعادل در هر شـرایطی. 
دوسـت داشتم توی بحثشان شرکت کنم و نظرم را بگویم، اما 
هنـوز برای شـرکت توی کارگاه  خجالت می کشـیدم. داشـتم 
کتاب هـا را به خانم کتابـدار می دادم که دیدم دسـتش را باال 

آورده و می خواهـد حرف هایـی دربـاره راه هـای حفـظ 
تعـادل در روزهـای نوجوانـی بگوید. گـوش تیز کردم 
تـا خوب بشـنوم: خیلی چیزهـا کمک می کند بـه آدم 
کـه تعادلـش را در هر شـرایطی حفظ کنـد، مثل یک 

شـعر خوب، یک منظـره زیبا، یک آهنگ قشـنگ... بقیه 
حرف هایـش را نشـنیدم، فقـط در راه برگشـت روی لبه 
جـدول بـه چیزهایی فکر کـردم کـه می توانـد روزهای 

زندگـی آدم را به تعـادل نزدیک کند. 

3

چهارمین بـار کـه دیدمش، باز دوربین به دسـت داشـت دور کتابخانـه می چرخید. تا آن روز خـودم را توی کانـون تازه وارد 
حسـاب می کـردم.  فقـط می آمـدم کتـاب می خوانـدم، کتـاب امانـت می گرفتـم  و امانتی هـا را پس مـی دادم. هنـوز توی 
هیچ کدام از کاس های کانون شـرکت نکرده بودم. داشـتم توی کوله پشـتی ام دنبال کارت عضویتم می گشـتم که شـنیدم 
بلنـد بـه یکـی از بچه هـای دوربیـن به دسـت گفت: برای عکاسـی باید بلد باشـی خـوب ببینی... بعد آمد سـمت مـن و با 
لبخنـد سـام کـرد. این اولین سـام بین مـا بود. خندیدم و سـامش را جـواب دادم. گفـت: اجازه می دهی از دسـت هایت 
عکـس بگیـرم؟ بـه دسـت هایم نـگاه کـردم... به نظرم سـوژه منحصربه فـردی نبـود، اما گفتـم حتمـاً. بعد دسـت  هایم را 
به طـرف دوربینـش گرفتـم و او دورتـادور دسـت هایم چرخیـد و چیلیـک چیلیک عکس گرفـت. بعد دسـتش را به طرفم 
دراز کـرد، دسـت داد و تشـکر کـرد و گفـت: نمی خواهـی تو هـم از دسـت هایم عکس بگیـری؟ گفتم: دوتا مشـکل این 
وسـط هسـت... اول اینکه دوربین عکاسـی ندارم و بعد هم اینکه من عضو کاس عکاسـی نیسـتم. خندید و گفت: امروز با 
دوربیـن من شـریکی عکـس می گیریم. برای عضویت توی کارگاه عکاسـی هم نگـران نباش، بعد از عیـد، کارگاه  خلوت 
می شـه و می تونـی بـا معرفـی من عضـو بشـی. آن روز از همه دسـت های آدم های تـوی کانون عکـس گرفتیـم. دوربین را 
نوبتـی بـه گـردن می انداختیـم و حالت هـای مختلف دسـت ها را عکاسـی می کردیم. جوانه یک دوسـتی تـازه در یک ظهر 

بهـاری زیر پوسـِت لحظه هـای نوجوانی ام قد می کشـید... 
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حـاال دیگـر خیلـی بـا هـم دوسـت شـده ایم. نمی دانـم چندمین بـار اسـت کـه دیدمـش، امـا انـگار هزارسـال اسـت که 
می شناسـمش. از هشت سـالگی عضـو کانـون بـوده و تقریبـاً خیلـی از کتاب هـای کانـون را خوانـده. همـه مربی هـا او را 
می شناسـند و او هـم همـه را می شناسـد. کنـارش که می نشـینم حـس خوبـی از اعتمادبه نفس تـوی دلم قـوت می گیرد. 
خیلـی خوب اسـت که آدم دوسـتی در زندگی داشـته باشـد که بـا او بتواند از هـر دری حرف بزند، دوسـتی که بداند 
در اردیبهشـت شـعر می چسـبد و رگه هـای نـور و آفتـاِب افتـاده رو گل هـای شـمعدانی را ببیند، دوسـتی کـه زیبایی 
دسـت ها را عکاسـی کنـد، کتاب های زیادی خوانده باشـد و سـخاوتمندانه با تو، دوربیـن و کتاب ها و زاویـه دیدش را 
شـریک شـود... . ... خیلـی خوب اسـت کـه در روزهای تند و سـریع نوجوانی ام، کانون این شـانس را به مـن داد که در 
محیـط آرام و آزادش چنیـن دوسـتی را بیابـم...  حـس می کنـم حاال نشـانی خانـه دوسـت را می دانم و اگـر دوباره بحث 
آزادی بـا موضـوع تعـادل در هرکجـا برگزار شـود، با جسـارت دسـتم را بلنـد می کنم و می گویـم: برای حفظ تعـادل در 

زندگـی، هـر آدمـی نیـاز به دوسـت یا دوسـتانی دارد کـه توان دیـدن رگه های نور را داشـته باشـند.
هانیه سامی راد، مربی ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مشهد
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دومین بـار کـه دیدمـش، پشـت یکـی از میزهـای کتابخانـه نشسـته بـود و داشـت کتـاب 
می خوانـد. رفتـم طـرف قفسـه شـعرها، گزیـده شـعرهای سـهراب را برداشـتم و نشسـتم 
روبه رویـش. نمی دانـم مشـغول خوانـدن چـه کتابـی بـود، امـا همین کـه نشسـتم، بی مقدمـه 
گفـت: آدم تـوی اردیبهشـت هـی هـوس می کنـد شـعر بخواند. بعـد کتابـش را نشـانم داد: 
»گزیـده غزلیـات سـعدی«. لبخنـد زدم و سـهراب را بـاز کردم... خانه دوسـت کجاسـت؟
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