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عکس: الهه پناهی
ویراستار: مهدیه قرقچیان

طراحی لوگوتایپ: کیانا ابریشمی
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فرانک ضرغامیان، سارینا عرب، رایا قاسمی، مهرسا ملک، یاس مهرافشار، پریا نیکوی سمیعی، یاس گل هشی 
وآثاری از: خیریه بیگم حائری زاده،پریسا پرمور،  پگاه پورگلدوز، فاطمه حاجی محمودی، مریم جعفرآبادی، 

بهاره طهماسبی، مهدیه قرقچیان، مرضیه مدنی رزاقی، سارا مرعشی نیا، فاطمه معارف
با تشکر از: مرسده صادقی، فاطمه فرهادی، نفیسه نصیران

با تشکر ازبخش معاونت در مدارس خرد



4

 سخن سردبیر...  5

 کالس درس من
 بفرمایید شیرینی ...7

 گزارش
 نشستی با رتبه های برترکنکور ... 12

 کالس انشا
 آرش کمانگیر ... 20

 من از همه بیشتر شبیه آب هستم ...23
 او ... 24

 ریاضی
 مسئله چیست ... 26

 شمسه ... 28

 نگاهی به آینده
 فرصتی برای دیدن آینده ...33

 خدا چی ساخته ...35
 راهی برای مقابله با سرطان ...38

 اجتماعی
 توانمندی، عزت نفس،

مهارت افزایی ...40
 چرا سالمندان به پارک می آیند ...42

 رویکرد افراد نسبت به
حیوانات خانگی ...44

 داستان
 شب یلدا )قسمت دوم( ... 48

 داستان های ده کلمه ای ...51

 تازگی چه خوانده ای
 زیر سایه ی کتاب ... 55

 ربط همه ی اتفاق ها
)نقد و بررسی کتاب( ... 59

 از میان کتاب ها ... 61

 هنر
 حرفه: نگارگر ... 64
 هنر رمز و راز ... 67

 کوچه ها ... 70
 مکتب های ادبی و هنری

)باروک/کالسی سیسم( ... 74
 از چشم دوربین ... 77

 خط خطی های ذهن
 شگفتی )نقد تئاتر( ... 84

 شعر ... 87
 هایکو ... 88

 محیط زیست
 راه های مقابله با بحران آب ... 91

96 ... In Other Words 

 گزارش تصویری ... 100



ســـخن ســـردبیر
خنکای بادهای پاییزی در گرمای چسبنده ی تابستان پیش روی کرده است: گرگ و میشی از تابستان 
و پاییز؛ و چند قدمی است تنها تا در نقطه ای مشخص و محتوم، مزرها به سرحد تمایز برسد؛ تابستان 
بگذرد و پاییز آغاز شــود. یک پاییز دیگر. پاییزی مختص ســال 1398 و تو نیز نه آنی که در پاییز 
گذشته بودی و نه آن که در پاییز آینده خواهی بود. پاییز منحصر به فرد تو حاالست وقتی سر برسد.

*
خردنامه ی پانزدهم از تعطیالت تابستان سربرآورده. با همکارانی که مطالب شان را از میان سفرهای 
تابستانی و گشت وگذارهای دوستانه به دست ما رسانده اند. خردنامه هیچگاه تعطیل نیست. همیشه 

پویا و سرپا و قبراق است.
نکته ی اول: در این شماره بخش تازه ی دیگری به خردنامه اضافه شده به نام نگاهی به آینده که ایده ی 
آن را خانم حائری زاده مطرح کردند و اولین مطلب آن رانیز خود ایشان فرستادند. این فصل که جایش 
در خردنامه واقعاً خالی بود، نگاهی نو دارد به دنیای علم و گســترش فرهنگی و در جستجوی رد پای 
نوآوری و نو اندیشی در علوم، زندگی دانشمندان و بزرگانی است که مسیر زندگی بشر را در گذشته 
و حال به سمت دنیاهای تازه و بکر گشوده اند و خواهند گشود. کسانی که به قدم های پیش تر از اکنون 

می اندیشند.
نکته ی دوم: هنوز نتوانسته ایم تهیه ی پادکست خردنامه را آغاز کنیم و این کاری است که امسال سعی 

خواهیم کرد تا آن را با کمک شما دنبال کنیم و به نتیجه برسانیم.
نکته ی  سوم : هرسال در شمار ه ی پاییز وقتی همکاران خردنامه به سال دوازدهم می روند، موقع نوشتن 
شناســنامه ی خردنامه، خیلی از اســم ها از بخش تحریریه پاک می شود و اسامی جدیدی جای آنها را 
می گیرد. خردنامه هم مثل شما از مرحله ای به مرحله ی دیگر پا می گذارد و رشد می کند و امروز دیگر 
آن آدم دیروزی نیست، اما نمی توان هویت او را از کسانی که پا به پا، دستش را گرفته اند و به پیشش 

برده اند، جدا کرد. اسم ها در جان خردنامه حک می شوند. 
خداحافظ خردنامه ای های قدیمی و سالم خردنامه ای هایی که تازه آمده اید و هم آنها که در راهید.

مرضیه مدنی رزاقی 
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کالس درس من
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مریــم جعفرآبــادی

1. ما را به عفو و لطف خداوندگار بخش 
قرار بود خودشــان یک آزمون طراحی کنند و 
همدیگر را ارزیابی کنند و برگه های همدیگر 

را تصحیح کنند.
گرچه دوســتش »کمی کاهلــی ورزیده بود و 
تنبلی کرده بود؛ اما از خطای او درگذشــت« و 

اجازه داد که به فصل بعد وارد شود.

لحظه هایـــی از لذت هـــای یـــک معلـــم

بفرماییـــد شـــیرینی!

توصیف بعضی لحظه ها و »آن «هایی که بر تو گذشته ، هرچقدر هم بخواهی خوب و شفاف 
برای دیگری توضیح دهی، ممکن نیست. انگار هی دلت می خواهد بیشتر و بیشتر آن لحظه 
را تصویر کنی و توضیح بدهی بلکه خیالت راحت شود که گوشه ای از آن شیرینی را بردی 

زیر زبان مخاطبت. اما باز هم نمی توانی. 
تجربه ی لذِت بودن با بچه ها، دیدن رشــد و بالندگی شــان، هم کالمی و هم صحبتی با آن ها، 
تماشا کردن حاالت شان از دور و نزدیک، از این دست شیرینی هاست. از این دست لذت ها.

این چندخط، چیزی از جنس همین تالش نافرجام است. 
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2. بازار
برده بودم شان خرید کنند که سود و تخفیف و ضرر و منفعت را خوب بفهمند. یکی اسیر 
ظاهر خوش رنگ و لعاب چیزهای ســبک و تو خالی شده بود و سرمایه را به باد داد و تا 

آخر روز غصه خورد.
آن یکــی دنبال چیزهای با دوام 
بود که برایش ماندگار باشد و 

زود تمام نشود.
یکی دیگر دلش نمی آمد پولش 
را خرج کند؛ حســرت خوشی 
دیگــران را می خــورد و همه ی 

مالش را سفت چسبیده بود.
آن دیگری...

من؟
توی دلــم خدا خدا می کردم که 

آخر کاِر هیچ کدام شان حســرت و اندوه روزهای رفته نباشد و سرمایه شان را به بهای 
کم نفروشند.

3. تبدیل تهدید به فرصت 
در چند روزی که گذشــت، رقابت سنگین و نفس گیری در درست کردن مکعب روبیک 
بین شان ایجاد شده بود. گاهی می دیدم حوصله شان که سرمی رفت دست ها می رفت توی جا 
میز. با نگاه های دزدکی و قیافه هایی که داد می زد من دارم کار متفرقه ای انجام می دهم. امروز 

دیدم این طور معامله مان نمی شود.
گفتــم: »بچه ها!  بیایید درس را 
اوقات  در  ببریــم.  پیش  زودتر 
روبیک  مســابقه ی  استراحت 
می گذاریــم. فقط باید وســایل 
اضافــه را بگذاریــد کنار که 

وسط کار وقت مان تلف نشود.
حاال شــما نظاره گر لحظه ای از 
تبدیل تهدید به فرصت هستید!.«
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4. از گلستان من ببر ورقی
هرکدام شان از گلستانی که مدرسه این روزها راه انداخته 
برای خودشــان گلدانی خریده بودند. برایم جالب بود که 
بنشینم نگاه شان کنم، ببینم هرکس چه گلی و چه گلدانی 
را انتخاب کرده. انگار که با دیدن گل های منتخب شــان، 

دست می کشیدم روی روح شان و تجربه شان می کردم.
بعضی ها را نباید زیاد آب داد؛

بعضی تشنه ی نورند؛
بعضی اهل سایه اند؛

بعضی دیگر ...
بعضی های شــان را عاشق تر می شــدم و زیبایی های پنهان 

بعضی دیگر برایم تازه هویدا می شد.
پ.ن: یاد زنده یاد قیصر امین پــور کردم که آدم ها برایش 
کتاب بودند. با جلد زرکوب، ســخت، ضخیم، نازک و... 

)در کتاب بی بال پریدن(.

5. بابا
روان نویس  یک 
که  داد  امانــت 
برگه های شان را 

صحیح کنم.
زنــگ تفریــح 

خورد و همچنان مشــغول بودم. داشت از کالس می رفت 
بیرون. یادآوری کرد که »کارتان که تمام شد روان نویسم 

را می گذارید روی میز؟«
به میزش رسیدم، این را دیدم. دلم زیر و رو شد.

6. دور فلک درنگ ندارد، شتاب کن!
با بچه ها رفته بودیــم موزه ی ملک. در تکاپو بودند بلکه 
خروجی خرد جمعی شان، خواندن تابلو باشد. دست آخر 

کمک گرفتند.
با لحن شــجریان، آن جا که باالخره راضی می شود بخواند 
»صبح اســت _ ســااااقیا _ قدحی _ پر _ شراب _ کن«، 

نوشته را برای شان خواندم.
یک دفعه وسط موزه، گروهی و با همان لحن، بلند تکرار 

کردند: »صبح است سااااقیا، قدحی پر شراب کن.«



10

7. مرشد کوچک
وقتی خودشان دیگر از همهمه ی کالس به ستوه 
آمده بودند، این خانم مو خرگوشــی بلند شد و 
در هیئت یک مرشد و راهنمای دلسوز فرمود: 
»بچه ها ! کالس ما وقتی خوب می شــه که همه 

تصمیم بگیریم دیگه حرف اضافه نزنیم.«
برایش آن نیم خط را در لنگه ی تخته نوشتم.

موج سؤال ها شروع شد که: »خانم این رو هم تو 
دفترمون بنویسیم؟«

8. چه تماشا دارد این باغ!
از لذت ها؟

)بخوانید: از لذت هایی که می روند درســت در 
عمق جان می نشینند؟(
بله؛ این زاویه ی نگاه.

9. هدیه  ای از دوست
تا گذاشتش توی دستم و مراســم بغل و خنده و نگاه مهربانانه و... 
تمام شد و رفت نشست سر جایش، زود دستم کردم و شروع کردیم 
تمرین حل کردن و رفع اشــکال. هی باال رفــت و پایین قل خورد. 
همین طور که صورتم رو به تخته بود داشــتم فکر می کردم که البد 
حواسش هیچ به درس نیست و نگاهش مدام به دستبندی است که 

بهم هدیه داده و منم زود انداخته ام دستم.
حاال نشســته ام، دارم به گره ای نــگاه می کنم که آخر کارش با نخ 
نامرئی زده. دارم فکر می کنم به آن چند دقیقه یا ساعتی که بچه ام، 
با آن چشم های درشت مشــکی و آن مژه های فر و پرش نشسته و 

دانه ها  این  یکی یکی 
را به نخ کشیده. آن 
خالص  که  ساعتش، 

مال من بوده...
داشــتن  دوســت 
دل  بعضی های شــان 
آدم را مچاله می کند.
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10

گزارش
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گفتگو با بچه هایی که غول کنکور را شکســت داده اند، سنت چند ساله ی 
خردنامه شده است. امسال هم با بچه هایی که موفق به کسب رتبه های باالیی 
در کنکور شــده بودند قرار و مدار گذاشــتیم و برای گفتگو دور هم جمع 
شدیم. تعدادی از بچه ها در سفر بودند و نتوانستند به ما ملحق شوند اما تعداد زیادی هم به این نشست در 

اتاق خردنامه آمدند و گفتگوی ما شکل گرفت.
مهمانان ما از هر چهار رشــته ی درسی مدرسه، به ترتیبی که نشسته بودند و خود را معرفی کردند عبارت 
بودند از: یاسمین اسماعیلیان ، حسنی نامدار زنگنه، هستی طوسی، صبا نیازمند، بهار توکلی، لیلی علی محمدی، 
زهرا   سوداگر، پریا سینائیان، ایلیستا چینی فروشان، پریسا محبی و صبا مفرح. رکسانا خباززاده که در تهران 
نبود تلفنی در جمع ما حضور یافت. آهو عضدانلو هم که تازه از سفر رسیده بود، پس از مدتی به ما پیوست.
 گالره حســامی آذر از میان اعضای خردنامه در این گفتگو حاضربود و در آخر ســارا صالحی و روژین 
فروزندگان، از همکاران قدیمی خردنامه که با رفتن به سال دوازدهم از مجله جدا شدند، هم برای تجدید 
دیدار و هم برای پرســیدن چند ســؤال از کنکوری های پارسال و اســتفاده از تجربه های آن ها به جمع ما 
پیوستند. جای سارا اعرابی، دل آرا جندقی، مهرو حاجی مهدی، سارا رسایی، ثمین شیخ االسالم، سحر و سارا 

جواهریان و همیال یاورنژاد در این نشست خالی بود.
در کنار هم نشســتیم و بچه ها ازتالش ها، صبوری ها و پایداری های شــان گفتند و ازغم ها وشادی های شان. 
از چیزهایی گفتند که دوســت داشتند بچه هایی که قرار است پا جای پای آن ها بگذارند، بدانند و به کار 
بندند تا سال پرنتیجه تر و شادمان تری را با اعتمادبه نفس بیشتر پشت سر بگذارند و با موفقیت به آن چه 

می خواهند برسند. در این جا خالصه ای از گفتگوی یک ساعت و نیمه ی ما را می خوانید:

مرضیـه مدنـی رزاقی

زمانـــی بـــرای شـــناختن خـــود
ــای  ــا رتبه هـ ــو بـ گفتگـ
برتـــر مدرســـه ی خـــرد
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- می خواهــم ازتــان بپرســم 
موفقیت می تواند تصادفی باشد؟

صبا مفرح می گویــد نمی تواند 
تصادفی باشــد. در بیــن ده نفر 
اول می تواند شانسی باشد، چون 
اختالف بر سر یک تست است 
اما بین یک میلیون وشــصت 
نفر، موفقیت تصادفی نیســت 

وخیلی فرق است. حداقل در رشته ی هنر که این طور است. 
 - به نظرتان نحوه ی درس خواندن دهم و یازدهم ربطی به 

سال دوازدهم دارد یا نه؟
لیلی: در درس های عمومی ربط دارد.

ایلیستا: به نظر من هم بچه ها باید عمومی ها را از سال دهم 
جدی بگیرند.

صبا مفرح: کســی که یــاد بگیرد درس بخواند  در ســال 
کنکور دیگر از درس خواندن خسته نمی شود و نمی ُبرد. 

- پــس می گویی درس خواندن در ســال های پایین تر مثل 
ورزش کردن است. یعنی تو با این کار عضله هایت را قوی 

می کنی برای کنکور.
هســتی: من نظر دیگری دارم. من در ســال دهم و یازدهم 
فقط برای المپیاد درس می خواندم و از سال دوازدهم شروع 

کردم به خواندن بقیه ی درس ها.
- تو بــا همان المپیــاد خواندن، جــدی و صبورانه درس 
خواندن را تمرین کرده بودی و وقتی آمدی دوازدهم دیگر 

ترسی از درس خواندن نداشتی.
هستی: درست است. من می خواهم بگویم اگر کسی دهم 
ویازدهــم را خــوب درس نخوانده فکر نکنــد دیگر در 

دوازدهم فرصت ندارد. 

رکســانا: من دوازدهم تغییر رشته دادم و خیلی از درس ها 
برایم جدید بود. البته همه به من کمک کردند تا مشکالتم 
رفع شود. خیلی از پیشرفت هایم هم در این سال برایم اتفاق 
افتاد؛ مثالً درس فارســی من خیلی خوب نبود ولی ســال 
دوازدهم خیلی خوب شد. به نظر من درس خواندن در دهم 
و یازدهم خیلی خوب اســت نه طوری که آدم خودش را 

خسته کند وسال دوازدهم بُبرد.
- خسته شدن یعنی چی؟

رکســانا: کنکوری خواندن برای ســال های پایین تر الزم 
نیست. چون فایده ای ندارد.

زهرا: در دوازده ســال مدرســه آدم باید درس ها را بفهمد 
و فقط در ماه های آخر دوازدهم اســت که آدم باید تستی 
بخواند. من درس دینی را اصالً نمی فهمیدم و از دهم شروع 
کردم دینی را خیلی خوب خواندن. ته کتاب های شــیمی 
را هم که مطالب حفظی داشــت از دهم و یازدهم خواندم. 
در ســال های قبل از کنکور باید درس ها را خوب بفهمیم 
وبرای یادگرفتن آن درس ها که درشــان ضعیف هستیم، 
انــرژی مضاعف بگذاریم ولی الزم نیســت مثالً از هفتم 

برای کنکور درس بخوانیم.
صبا مفرح: من یادم است که وقتی دهم بودیم دل آرا جندقی 
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که بغل دســتی من بود همه ی نمره هایش چه عمومی و چه 
اختصاصــی خیلی خوب بود و حاال هــم رتبه اش این قدر 
خوب شده. من ندیده ام که کسی درسش دهم افتضاح باشد، 

اما کنکور رتبه اش خیلی خوب شود.
هستی: به نظر من توانایی یادگرفتن بیشتر از درس خواندن 
صــرف به درد کنکور می خورد. به دســت آوردن توانایی 

تالش کردن از همه چیز مهم تر است.
زهرا: دوازدهم همه چیز درست می شود.

- منظورت چیست زهرا جان؟
 زهــرا: یعنی بچه ها نگران این نباشــند که اگر چیزی را 

قبالً خوب یاد نگرفته اند دیگر فرصت ندارند؛ مثالً همان 
درس دینی را که برای تان گفتم، در ســال دوازدهم خیلی 
بهتر یاد گرفتم. به نظرم بچه ها اگر در سال دهم و یازدهم 
در س های شان را خوب بفهمند ، سرکالس ها حاضر باشند، 
تکالیف شــان را هم بد انجام ندهند و حال شان هم خوب 

باشد، سال دوازدهم همه چیز برای شان جمع می شود.
صبا مفرح: ما حاال که از باال به کنکور نگاه می کنیم خیال 
می کنیم که خیلی هم زحمتی نکشــیده ایم، ولی وقتی در 

خود ماجرا بودی خیلی زحمت کشیده ای. اآلن مثالً بچه ها 
می گویند یازدهم زیاد درس نخواندم، ولی مطمئناً آن موقع 

هم خیلی درس خوانده اید.
حسنی: به نظر من درس های اختصاصی و بعضی از درس های 
عمومی مثل ادبیات را بچه ها باید از دهم و یازدهم خوب 
بفهمنــد، ولی بعضی از درس ها مثل دینی را باید در ســال 
دوازدهم کنکوری خواند و مشــاور خیلی از این قلق ها را 

به شما می گوید.
- یاســمین جان تو فعال ً تنها تجربی جمع هســتی، تو چه 

توصیه ای داری؟

یاسمین: توصیه ی  من این است که بچه ها زیست را حتماً 
از دهم خوب بخوانند و کامل بفهمند تا در سال دوازدهم 
درس ها برای شان حالت دوره داشته باشد نه یادگیری. کالً 
چون رقابت در تجربی سخت است کسانی که می خواهند 

به رشته ی تجربی بیایند حتماً باید خیلی تالش کنند. 
نکتــه ی دیگر این که من از دهم تــا قبل از عید دوازدهم، 
عمومی هایم خیلی خوب بود، بعد دیگر خیالم راحت شد 
که عمومی ها را بلدم و عربی و ادبیات را تقریباً از عید به 



1515

بعد، رها کردم و این باعث شــد که درصد این درس ها در 
کنکور خیلی پایین آمد. نباید به خودمان غره بشویم که 
من بلدم و همیشــه باید حتی اگر درســی را بلدیم باز هم 

کنار نگذاریم و مرورکنیم.
-آهــو جان به جمــع ما خوش آمدی. تو هــم از بچه های 

تجربی هستی لطفاً از تجربیاتت بگو. 

آهو: من می خواهم به بچه های نهم بگویم که نروند تجربی 
)خنــده ی بچه ها(. همه به من گفتند نــرو تجربی ولی من 
حتماً می خواستم بروم. اگرمثل من ده بار بهتان گفتند نرو 

و شما گفتید می خواهم بروم آنوقت بروید تجربی.
- خــوب حاال اگــر رفتند تجربی توصیــه ات برای درس 

خواندن به آن ها چیست؟
الزم نیست دو سال اول دبیرستان مثل سال کنکور درس 
بخوانند، اما اگر هیچ درسی هم نخوانند نمی توانند در سال 

دوازدهم تازه تصمیم بگیرند که درس بخوانند. 
هستی: همان مداومت و تداوم که گفتیم.

- بچه ها به نظرتان کارکرد آزمــون جامع ها در کنکور 
چقدر است؟

ایلیستا: ما در هنرســتان زیاد آزمون جامع نداریم با این 

حال به نظر من از نظر روانی خوب است. این که تست زدن 
را تجربه کنی و طوالنی نشستن در جلسه ی امتحان را.

زهرا: به نظر من اگر این آزمون ها نباشد و بعد در دوازدهم 
تازه با آن ها مواجه بشوی خیلی سخت است. بودن این ها 
می تواند به بچه ها آرامش بدهد و از سطحی درس خواندن 

مانع شود. 
لیلــی: من در دهــم و یازدهم بــرای آزمون 
جامع ها زیــاد درس نخواندم و فقط به یک 
نگاه انداختن اکتفا می کردم، ولی همین نگاه 
انداختن بعدها خیلی به من کمک کرد. سال 
دوازدهم همــان نگاه انداختن هــا برای من 
یادآورحداقل یک نکتــه ای بود. درس هایی 
که در دو سال قبل خوب نخوانده بودیم سال 
دوازدهم خیلی عذاب مان داد. آزمون جامع ها 

مارا با متن کتاب آشنا می کرد.
رکســانا: خوبی آزمون جامع ها برای من این 
بود که هر چند وقت یک بار شرایط آزمون 
را تجربه می کردم. چهار ساعت سر کنکور نشستن کار 
ســختی است و باید برایش آموزش دید. ولی یک مشکل 
آزمــون جامع ها این بود که بچه هــا یک هفته به آزمون، 
شــروع می کردند به درس خواندن و با این که خوب بود 
این درس خواندن، اما باعث می شــد کــه نتیجه ی واقعی 
کارشان را نبینند؛ یعنی یادگیری شان عمیق نبود ولی چون 
درصدشــان باال می رفت فکر می کردند که درس را بلدند. 
مشــکل دیگر این بود که عده ای بــرای درس خواندن در 
خانه می ماندند و کالس مدرســه را از دست می دادند، در 
صورتی که تمرین های کالســی و نکته هایی که معلم در 
کالس می گویــد در یادگیری و به یاد ماندن مطالب خیلی 
نقش دارد و موقع درس خواندن برای کنکور این ها یاد آدم 
می آید؛ این که معلم درباره ی این مبحث چه گفته یا بچه ها 
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چه ســؤالی پرســیده اند در یادآوری یا به خاطر ســپردن 
مطلب خیلی کمک می کند و بچه ها با غیبت شــان از آن 

محروم می شوند.
- خب این ها اشــکاالتی است که بچه ها به آزمون جامع 

وارد می کنند.
رکسانا: درست است ولی استرسی که در ماه آزمون جامع 

به بچه ها القا می شود خیلی به این مسئله دامن می زند.
- شــاید باید کارکرد آزمون جامع برای بچه ها بیشــتر 

مشخص شود. 
سارا صالحی: من می خواهم چند سؤال را از طرف بچه های  

کالس مان از شما بپرسم.
- بپرس سارا جان

- بچه ها اگرکســی تغییر رشــته بدهد چطــور می تواند 
خودش را به درس ها برساند؟

رکسانا: من از تابستان پارسال و زودتر از بچه های دیگر 
درس خوانــدن را شــروع کردم. یک ســری از بچه های 
ریاضی، آن موقع در مدرسه بودند و درس می خواندند که 
خیلــی به من کمک کردند تا خألهــا را پرکنم و بتوانم 
اولین امتحانم را بدهم. واقعاً ازشــان متشکرم. معلم ها هم 

خیلی بــه من کمک کردند و حواس شــان به من بود، اما 
خودم هم زیاد تالش کردم. بعدازظهرها بیشتر می ماندم و 
زیاد تست می زدم تا کمبودها را جبران کنم. هرموقع هم 

که چیزی را نمی دانستم از بچه ها کمک می گرفتم.
سارا صالحی: از بین شما کسی بود که در طول درس خواندن 

خسته شود و اصطالحاً ببرد و اگر شده چکار کردید.
بهار: من بریده بودم. چون باید درس ها را تکرار می کردیم 

و من بعد از عید خسته می شدم.
هستی: من بریده شروع کردم)!(

ایلیستا: همه یک دوره خسته شده بودیم.
صبا مفرح: همه یک دوره می برند.

- پس شــاید بریدن طبیعی اســت مهم این اســت که 
کنترلش کنی.

هستی: چیزی که من در این سال یاد گرفتم این بود که آدم 
باید به خودش اجازه بدهد که ببرد. 

صبا مفّرح: ولی باید زود برگشــت. باید دستت را به یک 
چیزی بگیری وخودت را باال بکشــی، اگر شــده با یک 

جایزه  ی خوراکی یا چیزی مثل این.
آهو: موقع خســته شدن هم از مواقعی است که می شود از 

مشاور یا دیگران کمک گرفت.
-به عنوان سخن آخر دوست داری چه بگویید؟

لیلــی علی محمــدی: اگــر از درس خواندن لذت 
نمی برید نمی توانید درس های علوم انسانی را یاد 
بگیرید. درس خواندن در علوم انسانی هم حفظی 

است هم فهمیدنی.  
بهار: کنکور ســال خوبی بود. مــن از چیزهای 
تکراری و عادی خیلی زود خســته می شــوم اما 
همــه ی درس ها در رشــته  ی هنر بــرای من که 
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رشته ام علوم انسانی بود، تازگی داشت 
و من خیلی ازشــان لذت بردم، ولی سه ماه آخر 
تکرار درس ها برایم خسته کننده شده بود که خب چاره ای 

نبود وباید می گذشت.
صبــا نیازمند: به نظر من جدا از خوب بودن کنکور یا بد 
بودنش، این دوران فرصت خیلی خوبی اســت برای این که 
آدم خودش را محک بزند. اگر آدم یک ســال با پشتکار 
درس بخواند و شکســت نخورد و خــودش را نبازد، به 

چیزی که می خواهد می رسد.
هســتی: به نظر من آدم کنکــور را نباید هدف بلند مدت 
خودش بگذارد. یاد گرفتن از همه چیز مهم تر است و همین 
اســت که به کنکور هم کمک می کند، البته جّو کنکور 
هم به یادگیری کمک می کنــد. آدم  اگر روی یادگرفتن 
تمرکز کند حتی اگر کنکور برایش هدف نهایی نباشــد 

هم در آن موفق خواهد شد.
حسنی: مهم این است که در دانشگاه درس بخوانیم. اصل 
قضیه از نظر من دانشگاه است. بعضی ها در کنکور درس 
می خواننــد اما در دانشــگاه درس نمی خواننــد. از طریق 
دانشگاه اســت که آدم وارد بازار کار می شود پس درس 

خواندن در دانشگاه خیلی مهم است.
صبا مفرح: مهمترین چیز این است که موقع درس خواندن، 
خیلی مفید درس بخوانیم. خیلی ها درس می خوانند اما درس 
خواندشــان کیفیت ندارد و باعث خستگی شان می شود.
مخصوصاً در تابستان باید یاد بگیرند هوشمندانه تر درس 
بخوانند و برای هر درسی زمان خاص خودش را اختصاص 
دهند، اما وســواس هم نگیرند که مثالً االن نیم ســاعت 

کمتر یا بیشتر خواندم. این ها اصالً مهم نیست.
پریسا: کنکور بهانه ای است  که آدم خودش و اطرافیانش 

را بهتر بشناســد. بچه هــا نباید به کار هم کار داشــته 
باشــند. باید بگذارند هر کس هر چقدر می خواهد درس 
بخوانــد وهر کار می خواهــد بکند، نبایــد بخواهند بر 
دیگــران تأثیربگذارند؛ مثالً بعضی ها هســتندکه قادرند 
جّو درســت کنند و خودشان هم می دانند و اگر خودشان 
درس نمی خوانند نمی گذارند که بقیه درس بخوانند. درس 
خواندن چیز بدی نیست که بخواهیم سرکوبش کنیم؛ مثالً 
اگر کسی سیزده ساعت درس خوانده نباید کاری به کار 
او داشــته باشیم و بگوییم من با کمتر از این مقدار نمره ی 
بهتــری می گیرم. دیگر این که کمــک گرفتن از دیگران 
کار بدی نیست و نباید این را نقطه ی ضعف خود به شمار 
بیاوریم. ناراحت نباشــند از این که از دیگران، از مشاور 
یا روان شناس کمک بگیرند تا موفق شوند و نکته ی آخر 
هم این که به بهانه کنکور داشــتن دیگران را اذیت نکنند 

چه خانواده چه دوستان چه بچه های توی مدرسه.
ایلیستا: در کنار درس خواندن حواس شان به خودشان هم 
باشد هم از لحاظ جسمی و هم روانی به خودشان برسند. 

به تفریحات و عالیق خودشان هم توجه کنند.
رکســانا: بچه هــا ســعی کنند هــر کاری را ســر جای 
خــودش انجام دهنــد و وقت هیچ چیــز را به چیز دیگر 
اختصاص ندهند و طبق برنامه ریزی شــان عمل کنند و در 

برنامه ریزی شان تعادل را رعایت کنند.
پریا: به نظر من ســال دهم و یازدهم بچه ها باید بیشتر از 
هر چیــز وقت زیادی بگذارند که بفهمند چه می خواهند 
تا سال دوازدهم بدانند که هدف شان چیست و باید برای 

رسیدن به آن چه می خواهند چه کارهایی انجام بدهند.
زهرا: ســال کنکور سال اســتثنایی ای است و خیلی مهم 
است که آدم خودش را در این فشار بشناسد. ترس من این 
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بود که زندگی ام در سال دوازدهم تک بعدی شود، ولی دیدم 
که این طور نبود و من هــم درس می خواندم و هم زندگی 
می کردم و بحران من در این سال درس خواندن نبود بلکه 
مسائل فکری و مسائل مربوط به زندگی بود.  بچه ها فکر 
نکنند کنکور همه چیز اســت، کنکــور فقط گذرگاهی 
اســت که  شما را به آن مقصدی که می خواهید می رساند. 
اگر هم کنکور را بد دادید هنوز راه های زیادی پیش روی 

شماست و دنیا تمام نشده.
آهو: اول از همه آدم باید هدف داشــته باشــد و آینده اش 
را ببیند و بداند که چــه می خواهد و برایش بجنگد. من 
واقعاً جنگیــدم. گاهی در ذهنم خــودم را این طور تصور 
می کردم که مشــت خورده ام و داور دارد برایم می شمارد 
تا من دوباره بلند شوم. در این سال آدم متوجه می شود که 

توانایی اش چقدر زیاد است.
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مرضیـه مدنی رزاقـی

ــتان آرش داسـ

در کارگاه تابســتانی پایه ی هفتــم که موضوع اصلی اش فردوســی، 
شاهنامه و هویت ملی بود در گروه انشا بر اساس هدف هایی که برای 
آموزش در نظر گرفته بودیم، تصمیم گرفتیم برای شروع فعالیت های 
آموزشی داســتان آرش را انتخاب کنیم و از آن جا که این داستان در 
شاهنامه نیست، تصمیم گرفتیم از منابع مختلفی برای نقل این داستان 
در کالس های مان اســتفاده کنیم، اما با توجه به محدودیت زمانی یا 
سلیقه ی خودمان نهایتاً تصمیم گرفتیم این داستان را خودمان بازنویسی 
کنیم، بنابراین معلم های انشا مسابقه ای گذاشتند و قرار شد هرکدام 
داســتان را به زبان خودشان بازنویســی کنند و سپس از میان آن ها 
یکی را برای خواندن در کالس ها انتخاب کنیم. وقتی داستان ها نوشته 
شــد دیدیم که انتخاب کار ساده ای نیست و هر سه را در کالس های 
مختلف برای بچه ها خواندیم. در این شماره آخرین داستان بازنویسی 

شده را خواهید خواند.

نقاشی از پرارین ناظمی
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همه ی مردم ایران می دانســتند کــه زور بازوی او آن قدر 
زیاد اســت که می تواند تیرش را راســت و درست به هر 
هدفی، هر چند در دوردست ترین نقطه ها پرتاب کند؛ پس 
در آن روز حســاس و سخت همه ی مردم ایران تا خبر را 
شنیدند، فقط نام یک نفر به زبان شان آمد: جوان بزرگوار 

و پاک نهاد ایرانی، آرِش با دانش و دین.
سال های ســال بود که ایران با دشمن قدیمی اش توران در 
حال جنگ بود. ایران بســیاری از سرزمین های خود را از 
دســت داده بود و منوچهر شاه اکنون در محاصره ی دشمن 
بود. حاال دو کشورقصد داشتند به جنگ پایان بدهند اما 
خواست منوچهر این بود که پرتاب تیری مرز گم گشته و 

درهم دوکشور را مشخص کند. 
منوچهر شــاه وقتی درخواستش را اعالم می کرد فقط نام 
یک نفر در ذهنش بود: جوان بزرگوار و پاک نهاد ایرانی، 

آرِش با دانش و دین.
***

 آرش، راه کــوه دماونــد را که در پیــش گرفت، فکرش 
به نگاه مهربان و روشــن مردمی بود که او را تا مرزهای 
شهر بدرقه کردند، تیر و کمان را که در دست گرفت  به 
سوی میدان بزرگ شــهر راه افتاد که جمعیت زیادی در 
آن جا منتظرش بود. جمعیتی که حاال غم جنگ و شــادی 
پایانش دل شان را آشــوب تر کرده بود: مرز ایران بزرگ 
کجا خواهد بــود؟ آیا ایران بزرگ دوباره عظمت خود را 
باز خواهد یافت؟ زن ها و مردها کنار هم، بچه ها دســت 
پدر و مادرهای شان در دســت، پیرترها به جوان ها تکیه 
کرده بودند. آرش کمان در دســت به میان مردم آمده بود. 
نمی دانست چه کند. نمی دانست چه بگوید. جلوی جمعیت 
که رســید ایســتاد، کمان و ترکش را  جلوی پایش روی 
زمین گذاشــت؛ لباســش را از تن در آورد و عریان شــد. 
نفسی کشید و صدایش را در گلویش جمع کرد. سرش را 

گرداند و سعی کرد در چشــم تک تک آن ها نگاه کند. 
دلش می خواســت بدانند که دارد با تک تک شان حرف 
می زند. گفت: »ای مردم ببینید، تن من ســالم و نیرومند 
اســت و هیچ زخم و بیماری ای در آن نیســت. می روم تا 
با تمام قــدرت و توانم کاری را که برعهــده دارم برای 
ایران مان به انجام رســانم.« وقتی لباسش را پوشید و به 
راه افتاد صدایی جز شــادی پرغوغای مردم که پیوســته 
نامش را تکرار می کردند، به گوشــش نمی رسید. انگار 
هنــوز هم که تا قله ی دماونــد راه کمی بیش نمانده بود، 
هیاهوی شان را می شنید که مانند سرودی کهن نامش را 

با دعایی محزون در هم آمیخته بودند.
***

آرش بر قله ی کوه دماوند ایستاده بود. بر بلندترین نقطه ای 
که می شد از آن تیری را به سمت خاور رها کرد. سراسر 
هستی با همه ی دشت ها ، کوه ها، جنگل ها، رودها و دریا ها 

زیر پایش بود. همه ی ایران. 
خورشید در کنار صورتش می درخشید. انگار با هم، هم قد 
شــده بودند. تیر را که تنها تیر ترکشــش بود، در آورد و 
زود در کمان گذاشــت. زیر لب خواند: »تا آخرین ذره... 
با آخرین توان...« و کمان را کشید؛ زود رها نکرد. انگار 
کمــان را از آغاز تا پایاِن خطی طوالنی کشــید. از جایی 
که کودکی اش با مهر مادری آغاز می شــد و به نوجوانی، 
عشق، بزرگ سالی و آغاز پهلوانی اش می رسید و به این جا 

که حاال روی قله ی دماوند ایستاده بود. 
به دردی که در رگ وپی وجودش می غرید، نیندیشــید. به 
تند بادی که می خواست تنش را مانند بوته ای خم کند و درهم 
شکند، نیندیشید. به فکری که مانند گنجشک کوچکی در 
ذهنش پر می زد و می  خواند اگر نتوانم...، نیندیشید. کمان را 
تا ته کشید و تیر را به سمت دورترین نقطه ای که در فکرش 

جا می گرفت، رها کرد و دیگر به چیزی نیندیشید.
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اگــر روزی در پهنه ی البرز کوه، راه تان را گم کردید و در 
دره ها ســرگردان شــدید، بدانید که اگر نام آرش را صدا 
کنید چه آهسته در دلتان و چه بلند در انعکاس دیوارهای 
کوه، او با زبان سنگ و دره شما را پاسخ خواهد داد و راه 
را برشــما نمایان خواهد کرد و شــما را از فراز و نشیب 
جاده  به ســوی راه خانه تــانـ  راه امید، روانه خواهدکرد. 
او، جوان بزرگوار و پاک نهاد ایرانی، آرِش با دانش و دین.

* منظومه ی آرش کمانگیر/ سیاوش کسرایی

ســرانجام تیردر ســاحل رود جیحون بــر تنه ی درخت 
گردویــی که بزرگ تر و پیرتر از آن در جهان نبود، فرود 
آمد. مرز ایران و توران مشــخص شد.آرش همان کرد که 
بایــد. او همانی بود که باید: جــوان بزرگوار و پاک نهاد 

ایرانی، آرِش با دانش و دین. 
حاال مردم جستجویش می کردند. آیا از دماوند برگشته؟ 

هنوز در راه است؟ کجاست؟ 
»شامگاهان

راه جویانی که می جســتند آرش را به روی قله ها پی گیر، 
بازگردیدند،

بی نشان از پیکر آرش
با کمان و ترکشی بی تیر

آری آری جان خود در تیر کرد آرش
کار صدها صد هزاران تیر کرد آرش«*
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مـــن از همـــه بیشـــتر پریا نیکوی سـمیعی
شـــبیه آب هســـتم

آب، آن روح مذابی که گاهی روان است، گاهی ساکن، گاهی شفاف است و تمیز و گاهی گل آلود.
من بیشتر از همه شبیه آب هستم. وقت هایی که زندگی را دوست دارم و از آن لذت می برم، مانند آب 
شفاف و گوارا هستم، بی کینه و بی ناراحتی. آن موقع آرامش زیادی دارم، مثل آب رودخانه روان هستم 

و کارهای روزانه ام را به راحتی انجام می دهم.
گاهی هم وقتی ناراحت می شوم مانند آب گل آلود هستم آبی که نمی توانیم به خوبی درون آن را 

ببینیم. من تمام مشکالت و بدی های زندگی را در خودم می ریزم و کسی نمی بیند. شاید دیگر خودم 
نباشم، ولی باز هم می روم و به کارهایم ادامه می دهم.

بعضی وقت ها که مشکل بزرگی جلوی راهم است، مانند این است که کسی زباله ای بزرگ در من 
انداخته باشد. مانند وقتی که کسی آشغال یا شئ بزرگی در رودخانه می اندازد و آب دیگر نمی تواند از 
آن قسمت عبور کند و مجبور می شود به آن جسم برسد، با آن برخورد کند و کم کم آن را تکان دهد 
تا دیگر جلوی راهش را نگیرد؛ ولی آن جسم هم وارد جریان آب می شود. من هم همین طور هستم. آن 

ناراحتی، غم یا مشکل را از جلوی راهم کنار می اندازم ولی باز در ذهنم می ماند.
وقت هایی ثابتم، مثل آب درون ظرف، یا برکه ای که کسی به آن کاری ندارد؛ اما از همیشه ضعیف تر 

و حساس تر هستم. اگر کسی کاری کند یا چیزی بگوید که من را آزرده کند، مثل این است که 
قطره ای روی آب ساکن افتاده باشد و بلرزد.

گاهی خشمگین می شوم، مثل دریایی خروشان در شبی طوفانی. هرکس را که نزدیکم شود درون 
خود غرق می کنم. وقتی این طور هستم ، کارها و رفتارهایم دست خودم نیست. وقتی صبح می شود و 

دریای درون من کمی  آرام می گیرد، منطقی فکر می کنم و می فهمم که کار درستی انجام نداده ام. سپس 
مثل باران که روی چمنزارهای تشنه می بارد، با محبت از آن کسی که در خود و در خشم خود غرق 

کردم، معذرت خواهی می کنم و بعد دنیایم پر از نور و دریاها و آب های آرام و گوارا می شود.
من شبیه آبم. آبی که می تواند آرام، خروشان، گل آلود یا زالل باشد. دریایی که می تواند کسی را ببلعد 

اما در آخر پیکرش را به ساحل برگرداند، و در نهایت، همان آب است که با خوردن به آن آدم  و 
خیس کردنش او را به هوش بیاورد.
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و ا
روی صندلی همیشگی اش در بالکن نشسته بود. ماشین ها مثل جعبه های متحرک تکان می خوردند. 
آدم ها مثل ربات از این سر خیابان به سردیگر می رفتند. آسمان خراش ها و برج ها آسمان را گرفته 
بودند و دود همه جا را محصور کرده بود. او بلند شد و به خیابان رفت. دم در ساختمان ایستاد. به 
هر کس که رد می شد لبخندی هدیه داد. با پرواز شوق آسمان را تمیز کرد. رفت سر خیابان پشت 
چراغ قرمز به هر ماشــین سبدی آرامش داد. با قلم موی پهن و بزرگش ساختمان ها را رنگ کرد و 
بعد برگشــت به ســر جای اولش. دوباره نگاه کرد. حاال آن منظره را دوست داشت. می دانید او که 

بود؟ او آینده بود.

عســـل بـــالدی
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ریاضی
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حل مسئله ها، عبارت است از ویژه ترین و خاص ترین نوع 
تفکر آزاد

ویلیام جیمس* 

مسئله واژه ی آشــنایی است که هر کدام از ما در زندگی 
روزمره بارها و بارها آن را شنیده ایم و به کاربرده ایم. با 
این حال تعریف و تلقی هر کدام از ما از این واژه می تواند 
با دیگری متفاوت باشــد. همچنین شرایط و موقعیت های 

در  که  گوناگونــی 
آن قــرار می گیریم 
مسئله های  می تواند 
گوناگونــی را پیش 
روی ما نمایان کند. 
به راستی تا چه حد 
می توانیــم بر ســر 
مفهوم واژه ی مسئله 
بــا هم بــه تفاهم و 

توافق برسیم؟ 
 در کالس ریاضــی معنــی این کلمــه را از دانش آموزانم 
پرســیدم. چون کالس ریاضی بود و من هم معلم ریاضی 
بودم، همــه جواب ها به نوعی به ریاضی ربط پیدا کرد. به 
محاســبات، حل کردن، تناســب، معادله، درصد و ... ، اما 
بحث که پیش رفت بچه ها درک واقعی شــان را از مسئله 

چیســـت مســـئله 

بیان کردند: چیزی که آن ها را به تفکر وا  دارد، چیزی که 
حل آن موجب حل شــدن مشکلی در دنیای واقعی شود یا 
خودمانی تــر دردی را دوا کند. فراتر رفتیم و دیدیم وقتی 
با مسئله ای مواجه می شــویم، لزوماً نباید شکل و شمایل 
ریاضی داشته باشد، اما برای ما یک مسئله است که باید 
پاسخ آن را بیابیم،  شاید چون یافتن جوابش در مرحله ای 
از زندگی برای ما راه گشاست و ما را از متوقف شدن نجات 
می دهد بــرای حل کردنش پیش می رویم. در ادامه ســؤال 
دیگــری پیش آمد 
و آن این کــه آیــا 
می شــود در زندگی 
روبرو  مسئله ای  با 
نشــد و پاسخ همه 
این بود که مســلماً 
نه. در هر ســنی و 
در هــر موقعیتــی 
وجــود  مســئله ای 
خواهد داشــت، اما 
چیزی که برای ما مســئله است لزوماً برای شخصی دیگر 
مسئله نیســت. به این جا که رسیدیم پرسش دیگری رخ 
نمود: حاال که به این نقطه ی مشــترک رسیدیم که برای 
همه مســئله هایی وجود دارد، واکنش هــر کدام از ما در 
مواجهه با آن چیست. به همین دلیل از آن ها پرسیدم وقتی 
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در خانه هنگام حل کردن مســئله های درســی به مشکل 
برخوردید چه می کنید. طبیعتاً جواب ها گوناگون بود: 

- سراغ مسئله ی بعدی می روم . 
- پنج دقیقه برای حل آن فکر می کنم. 

- یک ربع فکر می کنم. 
 - از کســی که فکر می کنم می داند، 

کمک می گیرم. 
- صبر می کنم تا مســئله سر کالس 

حل شود . 
- پس از کمی استراحت برای حل آن تالش می کنم. 

 این پاســخ های مختلــف از نگرش متفــاوت ما به 
زندگی سرچشــمه می گیرد. بعضی از انسان ها برای 

خودشان مسئله می تراشند و بعضی ها زندگی را ساده 
و بی مسئله تر پیش می برند، بعضی ها هفته ها و سال ها 

درباره ی یک مســئله فکــر می کنند و عــده ای وقتی به 
مسئله ای می رسند آن را دور می زنند.

در کتاب خالقیت ریاضی نوشته ی جرج پولیا که پرویز 
شهریاری آن را ترجمه کرده، آمده است: 

»در نظــام امروزی زندگی، به دســت آوردن غذا، معموالً 
مسئله ای نیســت. اگر در خانه احساس گرسنگی بکنم، 
چیزی از یخچال برمی دارم و اگر در شــهر باشم به کافه 
یا رســتورانی می روم؛ ولی اگر یخچال خالی باشد و یا در 
شهر بدون پول مانده باشم، وضع کامالً به گونه ی دیگری 
در می آید. در چنین مورد هایی، میل به غذا مسئله ای ایجاد 
می کند و گاهی مسئله ای دشوار. به طور کلی تمایل و نیاز، 
گاهی منجر به یک مســئله می شود و گاهی هم مسئله ای 
ایجاد نمی کند. اگر همراه با تمایلی که در مغز من به وجود 
می آید یا بالفاصله، به دلیلی وسیله ای به ذهنم برسد که به 
کمک آن بتوانم به طور قطع تمایل خود را بر آورم، مسئله 
به  وجود نمی آید ولی اگر چنین وسیله ای پیدا نشود با یک 
مســئله سر وکار دارم. حل مســئله به معنای پیدا کردن 

این وسیله است. مسئله می تواند پیچیده یا ساده باشد، در 
حالت اول، پیدا کردن راه حل آن دشوار است و در حالت 
دوم آســان. ضمناً دشــواری راه حل، تا حد زیادی به خود 
مفهوم مســئله مربوط می شود: آن جا که دشواری نباشد 

مسئله ای وجود ندارد.« 
به نظر می رسد آن چه که مهم است چالش با مسئله است 
نه صرفاً حل آن. اگر حل مسئله را قبالً دیده اید 
و یا حل مسئله ی مشابه با آن را یاد گرفته اید 
و  بــه راحتی و بدون تفکر آن را حل می کنید 
به خود نبالید. اگر مدت ها مسئله ای شما را به 
چالش کشــیده، ولی هنوز نتوانســته اید آن را 
حل کنید، آنگاه به خود افتخار کنید زیرا این 
نکته نشــان می دهد که شما اهل دست و پنجه 

نرم کردن و پیکارکردن هستید. 
اکنون دو مسئله را برای شما مطرح می کنم که سن 
و ســال ندارد و همه می توانند بــه آن فکر کنند. اگر قبالً 
آن ها را حل نکرده اید می توانید تالش کنید و پاسخ آن ها 

را پیدا کنید. 
مسئله ی یک: شیر فروشی دو سطل ده لیتری شیر داشت. 
دو مشتری هر یک دو لیتر شیر می خواستند. یکی از آن ها 
ظرف پنج لیتری و دیگری ظرفی چهار لیتری داشت. شیر 

فروش این مسئله را چگونه باید حل می کرد؟ 
مســئله ی دو: 1024 بطری نوشابه داریم و به ما گزارش 
داده اند که یکی از بطری ها مســموم اســت، 10 دستگاه 
آزمایش کننده داریم که اگر یک قطره از مایعی را در هر 
یک از آن ها بریزیم، پس از یک ساعت برای ما مشخص 
می کند که مایع مسموم است یا نه. شما یک ساعت و نیم 
وقت دارید تا بطری مسموم را پیدا کنید. چگونه این کار 

را انجام می دهید؟ 

*روان شناس آمریکایی
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شمســه همان طور که از اسمش پیداست به  طرح خورشیدی یا )اسلیمی( گفته می شود که 
به طور معمول در هنرگره سازی، تذهیب و هنرهای سنتی ایرانی- اسالمی به کار می رود و 

شمسه هشت، ده و دوازده پر از انواع مختلف آن است. 
برای طراحی یک شمسه از انواع قرینه سازی )انعکاسی انتقالی و یا دوران( استفاده می شود. 
به این صورت که ابتدا یک قســمت ازهشت یا ده قسمت شمسه طراحی می شود و بعد در 

سطح گسترده، بقیه ی بخش ها به آن اضافه و شمسه تکمیل می شود.
شمســه هم می تواند تو خالی باشد و هم تو پر و پرنقش. معموالً شمسه های تو خالی به این 

قصد طراحی می شوند که کلمه ای در میان آن ها نوشته شود.
تجســم بصری و نمادین »شمســه« جایگاه مهمی را در هنر ایران به خود اختصاص داده و 
در دورانی متمادی مورد توجه هنرمندان قرار گرفته اســت. این نقش دارای مفاهیم نمادین 
فراوانی است. قبل از اسالم قرص خورشید نماد روزنه ای بوده که انوار الوهیت از طریق آن 
بر زمین  جاری می شده. در نقش برجسته  ی فرَوهر، قرص خورشید که در وسط دو بال که 
در امتداد یکدیگرند، قرارگرفته نیز بیانگر این موضوع است. نقش قرص خورشید همراه 
دو بال بر فراز ســتون ها و دیوارهای سنگی، محافظ آسمان و جداکننده ی آسمان از زمین 

بوده است.

شمســـه
فاطمه حاجی محمودی
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در این جا  به رســم هشــت ضلعی منتظم و شــکل شمسه با 
استفاده از پرگار می پردازیم: 

در این رسم تنها ابزاری که در اختیار داریم یک عدد پرگار 
است و از خط کش مدرج استفاده نمی کنیم.

 یک پاره خط داریم که اندازه آن را نمی دانیم و قرار است با 
استفاده از پرگار،  یک هشت ضلعی منتظم رسم کنیم، مثالً 

پاره خط AB  در شکل  روبرو:

ابتدا عمود منصف پاره خط را رســم می کنیم. با این که اکثر 
شما رسم آن را بلدید ولی باز هم به آن اشاره می کنم:

– دهانه ی پرگار را بــه اندازه ی  پاره خط  باز می کنیم  و با 
گذاشتن سوزن پرگار بر روی نقطه ی A  یک کمان می زنیم.

حال همان کار را برای نقطه ی B انجام می دهیم و یک کمان 
می زنیم. توجه داشــته باشید که کمان ها را به اندازه ای بزنید 

که در باال و پایین همدیگر را قطع کنند. )مانند شکل(

– حال محل طالقی کمان هــا در باال و پایین را به هم وصل 
می کنیم ، پاره خط ایجاد شده عمود منصف پاره خط است.

– وســط پاره خط AB را O نام گــذاری می کنیم و دهانه ی 
پرگار را به اندازه OB  باز می کنیم و یک دایره رسم می کنیم.

– محل طالقی دایره با عمود منصف رسم شده را عالمت گذاری 
 D و C می کنیم: نقاط
 OA=OB=OC=OD
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ـ در مرحلــه  ی بعدی با پرگار با انــدازه ی دهانه ی همان OB و 
گذاشــتن ســوزن پرگار بر روی نقطه ی C یک کمان )تقریباً 
 )A , B , D( می زنیم و همین کار را برای نقاط دیگر )نیم دایــره

نیز انجام می دهیم. )مانند شکل(

ـ از محل طالقی کمان ها چهار نقطه به دســت می آوریم که من 
آن ها را با اعداد نام گذاری کرده ام.

ـ حال چهار نقطه را بهم وصل می کنیم تا یک مربع داشته باشیم.
کلیه ی مراحل باال را می توانید در شکل روبرو ببینید.

ـ در این مرحله دایره ی محاط مربع را به شعاع همان OB رسم 
می کنیم.

ـ قطرهای مربع را رسم می کنیم و محل طالقی قطرها با دایره را 
که چهار نقطه است، عالمت گذاری می کنیم.

ـ تقریبا 90 درصد کار انجام شده، حال ما هشت نقطه به دست 
آورده ایم که کافی ســت آن ها را بــه همدیگر وصل کنیم و به 

دقیق ترین هشت ضلعی دنیا برسیم. 
البته درصد خطا در رسم این هشت ضلعی به خاطر قرار نگرفتن 
ســوزن پرگار در جای دقیق، کمی باالســت که با کمی دقت و 

تمرکز قابل حل خواهد بود.

و اما رسم شمسه
برای رســم شمســه که یکی از زیباترین اشــکال هندسی در 
معماری اصیل اســالمی است کافی ست تا تمامی مراحل باال را 
پیش بروید و همان هشــت نقطه نهایی را به دست آورید، حاال 

مانند شکل روبرو آن ها را به هم وصل کنید:
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از کنار هم قرار دادن شمســه ها و فضای مابین آن ها گره 
ایجاد می شود که به آن چلیپا می گویند.

 

 
همچنین با قرار گرفتن هشت ضلعی ها کنار هم فضای بین 

آن ها گره ای به نام گره چهار لنگه ایجاد می کند.

 

با خردکردن هشت ضلعی و یا گره و تکرار آن ها می توان 
نقوش بسیاز زیبای منتظمی ایجاد کرد.

http://hooonlyhoo.blogfa.com/post/2147
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نگاهی به آینده
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کلید فهمیدن آینده عبارت اســت از فراگرفتن قوانین بنیادی طبیعت 
و ســپس به کارگیری آن هــا در اختراعات، ماشــین ها، هنر، ادبیات، 
جامعه شناسی، روان شناسی و درمان هایی که در آینده تعریف دوباره ای 

از تمدن بشری ارائه خواهند داد.
چگونه ژول  ورن توانست با چنین دقت حیرت انگیزی به پیش بینی صد 

سال آینده ی زمان خودش بپردازد؟ سرگذشت نویسان 
او دریافته اند که گرچه ژول ورن دانشمند نبود، پیوسته 
سراغ دانشمندان می رفت و آنان را سؤال پیچ می کرد. او 
بایگانی بزرگی از خالصه نویسی دستاوردهای بزرگ 
علمی زمان خودش گرد آورده بود. ژول  ورن بیش از 
دیگران فهمیده بود که علم موتور لرزاننده ی بنیادهای 
تمدن است و با شگفتی ها ومعجزات نامنتظره آن را 

به درون سده  ی جدید پیش می راند.
لئونــاردو داوینچی نقاش، اندیشــمند و دوراندیش، 
پیشگوی بزرگ تکنولوژی بود. او نمودارهایی زیبا و 
دقیق از ماشین هایی که به پرواز در می آیند، می کشید. 
طرح هایی از چتر نجات، هلیکوپتر. لئوناردو عالوه 
بر این که با تعدادی از کســانی کــه جلوتر از زمان 
خود می اندیشیدند، هم نشینی داشت، همیشه دست 
به کار آزمایش کردن، ساختن و طراحی مدل ها بود، 
یعنی ویژگی کلیدی کســی که می خواهد اندیشه را 

به قلمرو واقعیت بکشاند.

فرصتـــی بـــرای دیـــدن آینـــده
خیریه بیگـــم
حائـــری زاده

طرح از آریانا حسین خانی /  بهار حسن تاش

طرح هایی از تانک و هلیکوپتــر اثر لئوناردو داوینچی
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ویلیام گیبســن که واژه ی فضای سایبر را ابداع کرد، زمانی 
گفــت: »آینده هم اکنون این جاســت، و تنها این جا و آن جا 

پراکنده است.«
ما اکنــون از مزیت بزرگــی بهره مندیم کــه ژول ورن و 
لئوناردو داوینچی از آن بی بهره بودند. درک قوانین طبیعت.

درک چهــار نیــروی بنیــادی که 
سرتاسر گیتی را در بردارند. هرگاه 
کــه یکی از آن هــا فهمیده و درک 
شده اســت، تاریخ بشــر دگرگون 

شده است.
بـود.  گرانـش  نیـروی  نخسـتین، 
نیوتـون مکانیکـی را بـه  مـا عرضه 
حرکـت  می توانسـت  کـه  کـرد 
اجسـام را از طریـق نیروهـا شـرح 
دهـد. ایـن باعـث همـوار شـدن راه 

انقـالب صنعتـی شـد.
دومین نیرو، نیروی الکترومغناطیسی 
بود که شب های ما را روشن کرد و 
به  لوازم خانگی مان توان بخشــید. 

هنگامی که ادیسون، فارادی و مکسول به تشریح الکتریسیته 
و مغناطیس یاری رساندند، انقالبی الکترونیکی برپا شد.

ســومین و چهارمین، دو نیروی هســته ای: نیروهای قوی و 
  E=mc2 نیروهای ضعیف است. هنگامی که انیشتن نوشت
و هنگامی که در دهه 1930 اتم شکافته شد، برای نخستین 
بار دانشمندان شروع به فهمیدن نیروهایی کردند که آسمان ها 

را روشن می کنند. این راز ستارگان را آشکار ساخت.
امروز ما فهم بسیار خوبی از این چهار نیرو داریم. نخستین 
نیرو، گرانش، اکنون برحسب نسبیت عام انیشتن توصیف 
می شود. و سه نیروی دیگر به  زبان مکانیک کوانتومی بیان 

می شوند، که به ما امکان می دهد پرده از رازهای جهان زیر 
اتمی برداریم.

نظریه ی کوانتومی نیز به نوبه ی خود به ما ترانزیســتور، 
لیــزر و انقــالب دیجیتــال را ارزانی داشــت که نیروی 
پیش برنــده ی جامعــه ی مدرن اســت. به همیــن ترتیب 
دانشمندان توانســتند از نظریه ی 
کوانتومــی برای رمزگشــایی از 
مولکــول DNA اســتفاده کنند. 
انقالب  ســرعت خیره کننــده ی 
بیوتکنولوژیکی نتیجه ی مستقیم  
تکنولوژی کامپیوتری است، زیرا 
توالی ســازی DNA کامالً توسط 
صورت  ربات ها  و  کامپیوترهــا 

می گیرد.
همــواره شــگفتی هایی نامنتظره 
و بدیــع وجود خواهند داشــت، 
کسانی این شگفتی ها را خواهند 
آفرید که بنیان فیزیک، شــیمی، 
زیست شناســی و ریاضیــات را 

درک کرده باشند.
آفرینش هنر تنها برای سرخوشــی نبود، بلکه نقش مهمی 
در تکامل مغز ما، که بیشــتر اطالعات را به طور نمادین 

اداره می کند برعهده دارد.
ما به جای این که تنها بیننده ی رقص طبیعت باشیم، باید این 
رقص را درک کنیم و شــاید به طراح رقص طبیعت تبدیل 

شویم، در هر حال باید محافظ طبیعت باشیم.

منبع:  فیزیک آینده/ میچیو کاکو/ ترجمه ی رامین رامبد/ 
انتشارات مازیار  
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“ خدا چی ساخته ؟ “ این اولین جمله ای است که در 1835 
میالدی به دســت ساموئل مورس در دنیا تلگراف شد. اما 
چه شــد که مورس توانســت چنین تحول ارتباطی ای را 

ایجاد کند؟
جالب است بدانید که مورس اصالً مخترع نبوده است؛ او 
یک نقاش بود که در خانواده ای مذهبی در آمریکا متولد شد. 
پدرش کشیش بود و او با دیدن نقاشی های کلیسا، آرزوی 
نقاش شــدن را در سر می پروراند. مورس توانست رؤیای 
خود را محقق کند و تبدیل به نقاشــی شد که کارهایش 
بــه قیمت خوبی به فروش می رســید. او بــرای یادگیری 
مجسمه سازی به انگلستان رفت و آن جا بود که با جریان 
الکتریکی  و مغناطیس آشــنا شد و زندگی اش  در مسیر 

تازه ای افتاد.

ــاخته* ــی سـ ــدا چـ خـ
ابـــداع تلگـــراف

ــا حســین خانی آریان

در بیانی ساده، او در انگلستان یاد گرفت که اگر در یک 
سیم پیچ، جریان الکتریکی برقرار شود، میدانی مغناطیسی 
به وجود می آید که می تواند اجسام مغناطیسی )آهن، نیکل 
و کبالت( را به خود جذب کند. با استفاده از همین موضوع، 
یک ســیم پیچ را به یک صفحــه ی آهنی وصل کرد و در 
باالی آن یک میخ آهنی قرار داد که می  توانســت حرکت 
کند. وقتی در ســیم پیچ جریان الکتریکی برقرار می شد، 
میخ به صفحه برخورد می کرد و صدای »تق« تولید می شد.



 درســت در همین جا بود که مــورس صفحه ی جدیدی در 
تاریــخ ارتباطات بــاز کرد. او دو صدا تعریــف و آن ها را 
نام گذاری کرد. او با خودش گفت اگر بعد از برخورد میخ 
با صفحه، بالفاصله جریان را قطع کند )میخ از صفحه جدا 
شود(، صدای تِق کوتاه ایجاد می شود و آن را »نقطه« نامید. در 

حالت دوم فاصله ی بین قطع و وصل جریان 
را ســه برابر حالــت اول در نظر گرفت و 
صدای تق کشــیده ای که ایجاد می شــد را 
»خط«  نام گذاشت. او سپس تمام حروف 
الفبا را بر اســاس نقطه و خط نوشت و دو 
کد برای شــروع و پایان پیام تعریف کرد 

که امروزه به آن ها کد مورس می گویند. 

با اختراع این دستگاه، ادارات و خطوط تلگراف به سرعت 
در سراســر دنیا ســاخته شــد. مردم نامه های خود را به 
همــراه آدرس گیرنده به اداره ی نزدیک به محل اســکان 
خود می بردند. در آن جــا افرادی نامه ها را به زبان مورس   
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که نوعی زبان صوتی اســت، تبدیــل می کردند و با توجه 
به آدرس گیرنده، به اداره ی مربوطه می فرســتادند. در آن 
ادارات هم افرادی بودند که با شــنیدن پیغام کد شده، آن 
را به حروف نوشــتاری تبدیل کرده و نامه را بازنویسی 

می کردند و برای گیرنده می فرستادند.

در سال های نخستین ظهور این وسیله ی مخابراتی بود که 
ناصرالدین شاه از اروپا دیدن کرد و به شدت مجذوب این 
وســیله شد به طوری که دســتور داد هر چه سریع تر این 

فناوری وارد ایران شود. 
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عباس علی خان دنبلی اولین کسی بود که در ایران زبان مورس را فرا گرفت 
و اولین تلگراف را برای شــاه روایت کرد. این تلگراف که از مدرســه ی 
دارالفنون به کاخ گلســتان فرستاده شده بود، عبارت بود از : »منت خدای 
را عــز و جل که طاعتش موجب قربت اســت و به شــکر اندرش مزید 

نعمت... .« و این گونه شد که ده سال بعد، تلگراف به ایران راه یافت. 
با ابداع تلگراف، سرعت انتقال پیام 
چندیــن و چند برابر شــد و حاال 
می توان بــه معنای حــرف مورس 
پی برد. واقعاً که »خدا چی ساخته؟!!«
* What has God worked?
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به تازگی متخصصان درپی کشــف درمان سرطان، متوجه 
شده اند که پستانداران بزرگ مانند فیل ها و وال ها می توانند 

راهکارهایی برای درمان سرطان باشند. اما چطور؟
سرطان بیماری است که در آن تقسیم سلولی  دچار مشکل 

می شود و سلول ها به طور بی رویه تقسیم می  شوند.
اندازه ی همه ی ســلول های جانوران شبیه به هم است، اما 
دلیل این که فیل ها و وال ها جثه ی بزرگتری دارند، به خاطر 
تعداد بیشتر ســلول ها در بدن آن ها است. بنابراین شانس 

این نوع اختالل در این موجودات بیشتر است.
جالب توجه اســت که با این فرض نــرخ مرگ و میر در 
اثر ســرطان در این جانــوران بزرگ جثه  خیلی کمتر از 

انسان ها است.

ـــه  ـــرای مقابل ـــی ب راه
ـــرطان ـــا س ب

ســنا ســادات ذبیحی

دلیل این پدیده این است که بدن آن ها در این حالت دچار 
مرگ برنامه ریزی شده می شــود و سلول آسیب دیده در 
بدن کشته می شــود تا میکروارگانیسم موجود در آن به 
قسمت های دیگر سرایت نکند. این کار به وسیله ژن هایی 
که در ژنوم این موجودات موجود اســت، انجام می گیرد. 
در بدن انســان نیز این پدیده اتفاق می افتد اما در بدن این 

جانوران، انجام این عمل خیلی سریع و دقیق تر است.
متخصصان معتقدند اگر بتوانند این ژن را به انسان منتقل 

کنند شاید بتوان راهکاری برای بهبود سرطان پیدا کرد.
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اجتماعی
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یکی از مهمتریــن راه های ارتقای ســالمت روان  
و افزایــش مهارت هــای اجتماعــی و شــغلی در 
دانش آمــوزان، درگیرکردن آنهــا در فعالیت هایی 
اســت که منجر به افزایش شــناخت خود، ایجاد 
احســاس توانمندی، عزت نفس، ارتقا و توسعه ی 

مهارت های گوناگون در دانش آموزان شود.
در این راســتا باید شــرایطی را فراهم کرد که دانش آموزان از کالس ها خارج شده و با نظارت 
و آموزش یک تیــم حرفه ای، به آزمایش و تجربه در فضایی خارج از محیط ایزوله ی مدرســه 
بپردازند. با همین هدف، در تابســتان امســال در طی اجرای یک دوره کالس تابستانی با عنوان 

مدرسه ی اشتغال، تالش کردیم تا در این جهت گام برداریم.
مدرســه اشتغال تابستانی به شکل دو کالس شصت دقیقه ای در داخل مدرسه و یک نیمروز )از 
ساعت هشت تا سیزده و ســی(  خارج از مدرسه ) بازارچه ایوان هنر فرهنگ سرای امیرکبیر( 

اجرا شد. 
دانش آموزان که پیش از این نیز در مورد افزایش مهارت های شغلی و انتخاب شغل، آموزش هایی 
را پشــت سر گذاشته بودند) آموزش هایی نظیر خودشناســی با اجرای تست های روان شناختی، 
رزومه نویســی، مصاحبه شغلی، انتخاب مسیر شــغلی در جهت تالش ها و ویژگی ها، عالیق و...( 
در کالس هــا گروه بندی شــدند و با همگروهی های خود دربــاره ی مهارت های الزم برای چهار 

یادداشـــتی بـــر مدرســـه ی اشـــتغال 
تابســـتانی متوســـطه ی یـــک

ـــی ـــس، مهارت افزای ـــزت نف ـــدی، ع توانمن

ـــدوز ـــگاه پورگل پ
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نقش مورد نظر در گروه مباحثه کردند و هر 
کدام با توجه به این مهارت ها و عالیق فردی 
خود، یکــی از این نقش ها را انتخاب کردند: 
حسابدار، مسئول تبلیغات، فروشنده و مدیر. 
در مرحلــه ی بعد، هر گــروه تصمیم گرفت 
که کاالهایــی برای فروش در بازارچه تولید 
کند. هر یک از افراد گروه موظف بودند پنج 
کاال تهیه کنند. از میــان این کاالها حداقل 
ســه مورد باید یک کاالی تولیدشده توسط 

دانش آموز باشــد. دانش آموزان فرم هایی را کامل کردند 
که به طور دقیق در آن، نوع و تعداد کاالهای شان مشخص 
شده بود. به عالوه زمان تولید و نیروی انسانی، مواد اولیه، 
سود، قیمت سایر فروشندگان، وضعیت بازار، نوع مصرف 
کننده یا خریدار را برای قیمت گذاری کاالی خود در نظر 

گرفتند. 
 مرحلــه ی بعد، فــروش کاالها در بازارچــه بود. پس از 
هماهنگی با مسؤالن فرهنگ سرای امیرکبیر، گروه های 
دانش آمــوزان همــراه با مربیان شــان به پــارک رفتند. 

دانش آموزان برای فروش کاال میز اجاره کردند و هر یک 
در نقش های خود مشغول به کار شدند. الزم به ذکر است 
که دانش آموزان هر گروه می توانســتند در ایفای نقش ها 
با هم همکاری کننــد و این مورد را خود دانش آموزان، با 
کسب تجربه در بازار واقعی دریافتند. به آنها آزادی عمل 
داده شده بود تا خودشان تصمیم گیری کنند که کاالی شان 
را به چه قیمتی بفروشند یا به چه شکلی آنرا عرضه کنند 
که متقاضی بیشــتری داشته باشــد و یا چه ادبیاتی برای 
فروش و تبلیغ کاالها به کار ببرنــد. در پایان، هر گروه 
ســود حاصل از فروش را محاسبه کرد و 
به تحلیل رفتار خود، ســایر فروشندگان، 
فضای بــازار، مشــتریان و... پرداخت که 
تکمیل این فرایند در طی سال تحصیلی ادامه 

خواهد داشت.
غنا بخشــیدن به تجربیــات زندگی یک 
و  باعــث جرأت مندی  نوجــوان می تواند 
عزت نفس او شــود. امید است که ادامه ی 
این رونــد، همراه با  افزایــش خودآگاهی 
دانش آموزان، آنها را به سمت انتخاب های 

آگاهانه تری سوق دهد.
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بیست سال است که هفته ای پنج مرتبه به پارک می آید. این به پارک آمدن همه ی وجوه زندگی او را 
انگیزه می بخشد. او هر روز در پارک ورزش می کند، با دوستانی که آن جا پیدا کرده گفتگو می کند، 

از تماشای بازی رنگ آسمان  و درختان لذت می برد و هوای پاک تنفس می کند.
طبیعی اســت انسان بعد از ســال ها کارکردن و در تکاپو بودن نیاز به آرامش و سکون را در خود 
احســاس کند. در این مورد بازنشستگان و کهن ســاالن منطقه ی قیطریه ی تهران نیز استثنا نیستند 
اما پارک قیطریه چگونه و به چه مقدار به نیاز آنان پاســخ می دهد؟ چه چیز، این افراد را به آن جا 

می کشاند؟ در واقع سؤال اصلی ما این است که »چرا سالمندان به پارک می آیند؟«
از روز یکشنبه ششم تیرماه مصاحبه را آغازکردیم و از بازنشستگان دالیل به بوستان آمدن شان را 
پرسیدیم. دالیلی که آن ها را به پارک می آورد عبارت اند از: طبیعت زیبا و هوای تمیز، امکان ورزش 
کردن، در اختیار همگان بودن لوازم ورزشــی، وجود دوستان شــان در پارک، رایگان بودن ورود به 

پارک و استفاده از امکانات آن جا و تماشای بازی کودکان و گذر مردم.

ـــه  ـــالمندان ب ـــرا س چ
ــد؟ ــارک می آینـ پـ

ــی از یـــک پژوهـــش گزارشـ

قاســـمی رایـــا 
دینـــا شـــهرزاد
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اجتماعی که در پــارک وجود دارد کشــش زیادی دارد. 
تقریباً همه در پارک با یکی دو نفر آشنا هستند و حدود  
75٪ )پانزده نفر از بیست نفر( این آشنایی را به دوستی و 
یا حتی دوســتی نزدیک تبدیل کرده اند. این دوستان خود 
اشتیاقی برای گذراندن اوقات در پارک هستند و انگیزه ی 
زندگــی یکدیگر را باال می برند؛ آن ها از احوال و زندگی 
یکدیگر باخبرند و به قول خود مصاحبه شوندگان، بخشی 
از زندگی و روزمرگی همدیگر شده اند. این دوستی ها در 
بعضی موارد جای خالی خانواده هایی را پر می کند که دیگر 
نیستند و این برای این قشر خیلی دلگرم کننده است، البته 
حدود هجده نفر موافق این موضوع بودندکه پارک رفتن با 

اعضای خانواده هم بسیار دلچسب است.
تمامی این دوســتان معتقد بودند به پارک آمدن به آن ها 

شــادی می بخشد. سالمت روانی و جسمی ای که پارک به 
دلیل داشــتن طبیعت زیبا، آرامش، هوای پاکیزه و امکان 
ورزش آن  را تقویت کرده باعث شــده که این عزیزان از 
ســنی که در آن هستند احســاس رضایت داشته باشند و 

خود را سالم و با نشاط بدانند.
اما نکته ای بود که ذهن ما را به خود مشــغول کرد: تقریباً 
همه از جــای خالی جوانان و نوجوانان در پارک ســخن 
می گفتند و این ســؤال برای ما ایجاد شد که چرا ما، نسل 
جوانی که نزدیک این بوستان یا هر بوستان دیگری زندگی 
می کنیم از این امکانات اســتفاده نمی کنیــم و از آرامش، 
زیبایی پارک بهره نمی بریم. این سؤال ارزش آن را دارد که 

در گزارشی دیگر بررسی و پاسخ آن جستجو شود.



امروزه عالقه به رعایت حقوق حیوانات، دوستی با حیوانات و حتی نگهداری حیوانات در محیط های 
خانگی و عمومی در ســطح جامعه رواج دارد. با این حال مواقع بســیاری است که  با مواردی از نقض 
حقوق حیوانات روبه رو می شــویم، به طوری که  این موضوع به یکی از چالش های جدی در جامعه ی 
ایرانی تبدیل شده است . تکرار موارد این چنین، این سؤال را در ذهن ما ایجاد کرد که رویکرد مردم ما 

در برخورد با حیوانات خانگی )دوستی، نگهداری و رعایت حقوق آن ها( چگونه است؟
فرضیات ما بدین گونه بود:

1. افراد بر اســاس اعتقادات مذهبی، رعایت اصول بهداشتی و ترس از حیوانات، رویکردی متفاوت 
نسبت به نگهداری از آن ها دارند.

2. والدین از نزدیک شدن فرزندان خود به حیوانات، به دلیل مسائل بهداشتی و صدمه خوردن ناشی 
از حمله ی آن ها، نگران اند.

3. خانم ها نسبت به آقایان حیوان دوست ترند.
4. جوانان حس دوستانه تری نسبت به حیوانات و تمایل بیشتری به نگهداری از آن ها دارند.

رویکـــرد افـــراد نســـبت بـــه 
حیوانـــات خانگـــی چگونـــه اســـت

گزارشـــی از یـــک پژوهـــش
گل هشـــی یـــاس 
رضوانـــی نیوشـــا 
سارا حاجی محمدباقر
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روش کار ما در این پژوهش، میدانی و توصیفی اســت. در 
قسمت میدانی پژوهش، ابتدا تصمیم به  تهیه ی پرسش نامه 
داشــتیم، اما به دلیل عــدم اطمینان از پاســخ گویی عموم 
مردم، از روش مصاحبه اســتفاده کردیم که به دو صورت 

ساخته شده و نیمه ساخته شده )مصاحبه ی عمقی( بود.
جامعه ی نمونه، پارک قیطریه بود و جامعه ی آماری نیز به 
تعداد بیست و شش نفر بوده که به شیوه ی تصادفی انتخاب 

شده است.

سؤاالت ما در این پژوهش به شرح زیر بود:

1. احساس شما نسبت به حیوان خانگی دیگران چیست؟
فراوانی پاسخ نداده  خنثی  احساس ناخوشایند  احساس خوشایند  

26     0       6     7    13         

2. چه چیزی در حیوانات شما را آزار می دهد؟
فراوانی پاسخ نداده  عدم رعایت بهداشت  ترس 

26    2        11             13 

3. به نظر شما چرا عده ای از مردم با گردش حیوانات خانگی در پارک مخالف اند؟ )تابلو ورود سگ ممنوع(
فراوانی پاسخ نداده  ترس  نجس بودن  عدم رعایت بهداشت 

26     6        11   5         4              

4. آیا مصادیقی از حقوق حیوانات را می شناسید؟
فراوانی پاسخ نداده  تا حدودی  خیر  بله 

26     2        9       7   8

5. آیا حقوق آنان را رعایت می کنید؟
فراوانی پاسخ نداده  تا حدودی  خیر  بله 

26    2        11     3   10

6. به نظر شما مردم حقوق حیوانات را رعایت می کنند؟
فراوانی پاسخ نداده  تا حدودی  خیر  بله 

26     3         8      13  2
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7. آیا می شود حقوق حیوانات را در ایران بدون این که به دیگران ضرر بزنیم، رعایت کنیم؟
فراوانی پاسخ نداده  تا حدودی  خیر  بله 

26     1        4      4   17

نتایج پژوهش:
به نظر می  رسد تقریباً نیمی از پاسخ دهندگان حس مثبتی نسبت به حیوانات دارند. 

دلیل افرادی که حس ناخوشایندی نسبت به این حیوانات  دارند بیشتر به ترس بر می گردد و این ترس به حدی 
جدی اســت که عده ی زیادی از مردم از ورود حیوانات به پارک ناراضی اند و شهرداری بر همین اساس ورود 

حیوانات خانگی را به پارک ممنوع کرده است.
 اکثریت پاسخ دهندگان معتقد بودندکه حقوق حیوانات را می شناسند و آن را رعایت می کنند و اعتقاد داشتند 
که بقیه ی مردم حقوق حیوانات را رعایت نمی کنند. از میان پاسخ دهندگان فقط یک نفر از آن ها با محتوای 

کنوانسیون های حقوق حیوانات آشنا بود.
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داستان
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ــازگاری ــارا سـ ــداسـ ــب یلـ شـ
قســـمت دوم

در شماره ی قبل اولین قســمت داستان شب یلدا نوشته ی 
سارا ســازگاری را خواندید. یلدا دختری که در زلزله بم 
خانواده اش را گم کرده بود و با خانواده ی  دیگری در تهران 
زندگــی می کرد، پس از ســال ها در روز تولدش باالخره 
قرار اســت مادرش را که تصور می کرده یلدا را از دست 
داده، مالقات کند. او بعد از دیدن مادرش آنطور که انتظار 
می رود خوشحال نیست و میلی به روبه رو شدن با او ندارد. 

تنها به سختی سالمی به او می کند و حاال ادامه ی داستان:
- هفده سالت می شه امروز نه؟

- می رم تو هفده.
- دیدی همیشــه می گن چه زود گذشــت، اما من این بار 
می خوام بگم خیلی دیر گذشــت. از سال چند بود؟ هشتاد 
و دو. من چند صد سال پیر شدم تو این مدت. اآلن احساس 

می کنم تو نوه می.
سمیه خندید. یلدا نخندید. یلدا خیلی وقت بود نمی خندید.
- تو خوشــگلی یلدا. خیلی زیباتر از چیزی که انتظارشو 

داشتم.
یلدا لبخند زد.

- حاال زیباتر هم شدی.
هردوی شان گویی از این سکوت و این حرف های بی سر و 
ته خسته بودند. سمیه منتظر یک فرصت بود تا همه چیز 
را برای یلدا روشــن کند، اما یلدا نمی خواســت هیچ چیز 
بشنود. فقط از خدا می خواست زبانش را به او برگرداند. 

همین.
-می دونی چرا آنقدر طول کشید؟

یلدا جوابی نداد. می خواست بگوید: »نمی خوام بدونم«، اما 
چیزی  نگفت. سمیه سرش را برگرداند به طرف یلدا.

-به خاطر بابات. اون نمی ذاشــت من بیام پیشــت. تنهایی 
چندین بار تالش کردم اما پدرت اصرار خاصی داشت که 
تو زنده نیســتی و من دیوونه شده ام. اصالً از َبم که رفتیم 
تهران من نمی تونستم اونجا بمونم. دوباره برگشتیم بم تو 

همون ویرونه ها. 
یلدا نمی دانســت چطور بگوید این حرف ها را هزاران بار 
از مامان فخری شــنیده. با این که هنوز برایش روشن نبود 
اما حاضر بود حاال بگوید که نیازی به توضیح ندارد تا آن 

موضوع پیش آمده در ذهن همه از بین برود. همه!



- چنــد ســال اول که بهم گفتــن تو موندی زیــر آوار، 
افسردگی گرفتم در حد دارالمجانین. 

سمیه باز خندید و یلدا باز نخندید.
- بعدشــم که فهمیدم تو پیش فخری خانمی چند ســال 
طول کشــید تا مجتبی رو راضی کردم. و حاال این جام. 
داستان پیچیده رو ساده کنم، یلدا من عذر می خوام ازت 

بابت اون روز.
 یلدا چشــمانش را بســت. عذرخواهی بــه نظرش حاال 

بیهوده ترین کار می آمد. 
- به خدا عین تو فیلما شدیم؛ نگامون کن! خیلی عجیبه. تو 

چرا انقدر با من غریبه ای؟ با من حرف بزن.
سمیه دیگر کفرش داشــت در می آمد. درست عین یک 
مادر عصبانی از فرزندش. او... هیچ کدام، این را تا به حال 

تجربه نکرده بودند.
- من نمی شناسم تون.

این جمله عین خنجری که دل پاره پاره ی ســمیه را از هم 
بدرد، در قلبش فرو رفت. احساس گناه چند برابر شد. این 
را از حالت چهره اش می توانستی بفهمی. انگار که هزاران 
آجر توی دلش، چهره اش و تمام وجودش آوار شده باشند.
- ولی باالخره که باید بشناسی. نه؟ نگران نباش یلدا. این 

دفعه زلزله هم بیاد من رهات نمی کنم.
یلدا لبخنــد زد. به تنها چیزی کــه در آن موقعیت فکر 

نمی کرد، آن موقعیت بود. دلش می خواست همین حاال بلند 
شــود برود خانه ی یاسمن، دوستش، و برای همیشه آن جا 
بماند. دور از ســمیه، دور از این زن. نمی دانســت این همه 
نفرت از این زن غریبــه ی رو به رویش در دل یلدا از کجا 
می آمد. نمی دانســت چرا، اما می دانســت این نفرت وقت 

زیادی می برد تا به عالقه تبدیل شود.
ســمیه ایستاد کنار یلدا. دستش را گذاشت روی شانه اش. 
برقی درون بدن شان فراگیر شد. از وقتی رسیده بود اولین 
باری بود که یلدا را لمس می کرد. نگاهش کرد و لبخند زد 

و گفت: »تولدت مبارک«
مامان فخری گفت: »من که نمی تونم با این زلزله تو دستام 
عکس بگیرم مادر. صدیقه خانم بیا یه عکس ازینا بگیر.«
یلدا تنش با شــنیدن »آن کلمــه« از مامان فخری به لرزه 
درآمد. نمی دانست این چه اصطالح عجیب و بی موردی بود 
که از صبح تا حاال دو، سه بار باید استفاده شود. دخترک 
موبافته با دست های الک زده اش آمد و گوشی سمیه را از 

دست مامان فخری گرفت.
- مامانم نیست رفته مستراح فخری خانم. من عکسو بگیرم؟
یلدا معصومــه را که دید لبخند زد و دســت تــکان داد. 
می خواست ســِر صحبت را با آن دخترک شروع کند تا 

شاید ازین شرایط غریبه در بیاید.
-دیدی گفتم خشک که بشن خوشرنگ تر می شن.
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معصومه جواب نداد. به سقف نگاه کرد. یلدا هم به سقف 
نگاه کرد. لوســتر می لرزید. ســمیه به طاقچه نگاه کرد. 
فانوس ها حرکت می کردند. یلدا دوید سمت مامان فخری 
و او را کشاند سمت میز چوبی که روی آن نماز می خواند. 
سمیه دوید تا یلدا را ببرد از خانه بیرون. در حیاط و دور 
از هر شیشــه ای و هر دیواری. زمین داشت می لرزید. عین 

دست های یلدا. عین دست های مامان فخری. عین دل سمیه.
ســمیه خوشــحال بود. پیش خودش فکــر می کرد حاال 
وظیفه ی ناکرده ی چند ســال پیشش را ادا کرده و این کار 
حاال از عذاب وجدانش می کاســت. یلدا چشــمش را باز 
کرد، سرش را از آغوش سمیه درآورد و داد زد: »معصومه!« 
دوید در خانه. با دست های روی سر و گردنش در حالی که 
برخورد آجرها را روی دستش و صدای استخوان هایش را 
می شــنید، می دوید. در آن لحظه به هیچ چیز غیر از نجات 
آن دختر بی گناه که امروز تا حدودی عهده دارش بود، فکر 
نمی کرد. معصومه زیر میز پیــش مامان فخری بود. گریه 
می کرد. مامان فخری تسبیح می خواند. بلند بلند می خواند و 
هر لحظه محکم تر از قبل معصومه را بغل می کرد . امروز 
اولین باری بود که نگران یلدا نبود. چون می دانســت او به 

هرحال »مادر« دارد.
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همه ی این ها داشــت در صدم ثانیه ای اتفاق می افتاد و یلدا 
نمی دانست کجا ایستاده. همه چیز جلوی چشمش داشت 
نابود می شــد. حتی وقت این  را نداشــت که گریه کند یا 
مضطرب شود. از زیر میز، در آغوش مامان فخری و از الی 
پلک هایش دید که سمیـــه مادرش زیر شیشه های ایوان 
و آجرهای دیوار اســت و دارد ســعی می کند بلند شــود. 
زخم هایش پیدا بود و یلدا می دانســت که ممکن است هر 
آن پیش چشمانش با یک آجر کوچک که ممکن است 

از باالی پشت بام بیفتد، نیست و نابود شود. 
و شد. 

در این ثانیه ها انگار همه چیز آرام تر شده بود. ایستاده بود. 
اما چه فایده؟ یلدا می خواست سریع بلند شود اما نتوانست. 
مامان فخری دســتش را گرفت و گفــت: »می خوای بیفته 
مادر اتفاقی که همه فکر می کردن چند سال پیش افتاده؟«

یلدا پلک هایش را بســت. دســت هایش را گذاشت روی 
گونه اش و از همان زیر، بــرای اولین بار و آخرین بار این 

کلمه را فریاد زد: »مامان!«
صبح که بیدار شــد توقع داشــت امروز با همه ی روزها 

متفاوت باشد.
امروز متفاوت بود.



شــروع نوشتن داستان های کوتاه کوتاه با یک مسابقه ی داستان نویســی در آمریکا باب شد. در سال  1987 
استیو ماس مســابقه ی داستان نویسی ای برگزار کرد که محدودیت آن پنجاه و پنج کلمه بود. در این مسابقه  
داســتان ها با تمام ظرایف داستانی شان تنها  باید در پنجاه و پنج کلمه نوشته می شدند. این مسابقه با استقبال 
زیادی روبه رو شــد و ظاهراً  تاریخ تولد داســتان های کوتاهِ کوتاه یا داستانک ها به آن تاریخ  باز می گردد و 

چنین شد که داستانک ها در ادبیات داستانی جهان هویت مستقلی پیدا کردند.
 تا همین چند سال پیش داستان پنجاه و پنج کلمه ای کوتاه ترین شیوه ی داستان گویی بود اما در عصر سرعت و 
اطالعات که بیشتر خواندنی ها در موجزترین شکل خود ارائه می شوند و فرصت برای خواندن، اندک است، 
آهسته آهسته قالب های کوتاه تر از پنجاه و پنج کلمه نیز  در داستانک معتبر شناخته شدند و کوتاه ترینش 
داستان ده کلمه ای  است که در ایران هم مسابقه ی* مخصوص به خود دارد و قالب کامالً شناخته شده ای است.
نوشتن داستان ده کلمه ای برای داستان خوان ها و کسانی که با عناصر داستانی آشنا هستند کار سختی نیست 
و  برای بچه های یازدهم خرد که تجربه ی داستان نویسی و داستان خوانی حرفه ای داشتند، این تجربه، تجربه ی 

شیرینی شد. داستان  های زیر ، محصول یک جلسه کالس انشا در یازدهم انسانی است.
با خواندن داستان های زیر به راحتی  می توانید، به ویژگی های داستان های کوتاه ده کلمه ای پی  ببرید.

داستان های ده کلمه ای مانند هر نوشته ای ساختارمند است و به سه قسمت شروع، بدنه و پایان تقسیم می شود. 
این ســه قســمت در این قالب به تعدادی کلمه محدود می شود که قانونمند و قطعی نیست اما در متعادل ترین 

شکل، شروع و پایان سه کلمه ای و میانه ی چهار کلمه ای دارد.
این داستان ها در بهترین شکل خود می توانند چند فضا و یا چند موقعیت را تداعی کنند و از پایان آن می توان 
چند منظور را دریافت کرد. در مقدمه ی این داستان ها باید فضا ساخته شود و پایان آن معموالً غافلگیرکننده 

است. داستان های زیر از نمونه های خوب داستان ده کلمه ای  است.
*مسابقه ی آخرین انار دنیا
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ــه ای ــتان های ده کلمـ داسـ ـــی ـــه کمال روداب
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دستگیره را فشرد. تخت خالی بود. گل از دستش افتاد.
آریانا رنجبر

عید بود، نشست پای هفت سین، اسکایپ را روشن کرد.
هستی دهدشتیان

همه دست می زدند. بغض داشت. روی سکو ایستاد. سکوی سوم.
هستی دهدشتیان

شیرینی نوزادش را پخش می کرد. در اتاق بغل شیون بلند شد.
هستی دهدشتیان

خانه را نگاه کرد. کلید را انداخت. در باز نشد.
زینب سهراب پور

هرگز دلش نمی خواست برود. مجبور شدند پشت آمبوالنس ببرندش.
زینب سهراب پور

امروز پس از سال ها می آمد. نمی دانست چه کسی به خانه بر می گردد.
زینب سهراب پور

زندگی اش را در چمدان گذاشت. خودش رفت، چمدان را نبرد. 
پانته آ دریاباری



توپ شلیک شد. قاب را برداشت و گفت: عزیزم، عیدت مبارک. 
نازنین زهرا شکری

از پشت شیشه دست تکان داد، با چشمانش پله برقی را دنبال کرد.
نازنین زهرا شکری

سال تحویل شد. دست گل را روی سنگ گذاشت. رفت.
نازنین زهرا شکری

دیر یا زود سقوط می کرد. روی سکو رفته بود. مغرور شده بود.
نازنین زهرا شکری

تاکسی گرفت و برگشت. کسی در خانه منتظرش نبود. 
زهرا بنائیان زاده

خانه تزیین شده بود. زمین لزرید. تولدی که ناتمام ماند.
مبینا جهانگیریان

وسایلش را با دقت جمع می کرد. همیشه خاطراتش را جا می گذاشت.
مبینا جهانگیریان

دایره زنگی اش را زمین گذاشت، سیاهی زیر چشمانش پاک شده بود. 
سارا سازگاری

گل سر دخترش را در جیب لباسش گذاشت. سه سال گذشته... 
نیکا شاهی
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تازگی چه خوانده ای؟
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ـــاب ـــایه ی کت ـــر س  زی

مهدیه قرقچیان
واقعی  صددرصد  خاطــرات 

یک سرخپوست پاره وقت
شرمن آلکسی 

شــرمن الکســی در این کتاب 
زندگی واقعی  خود را دســتمایه 
قــرار داده و جهانی شــگفت و 

تأمل برانگیز آفریده اســت و با طنزی یگانه، خوانندگان 
ســنین مختلف را به گریه و خنده وامــی دارد. جونیور، 
کاریکاتوریست نوجوان در اقامتگاه سرخپوستان زندگی 
می کند. او با گرفتاری های جورواجور جسمی به دنیا آمده 

و در طول داستان به دنبال هویت خویش می گردد.
اطرافیانش، به جز دوســت یک دل و یک رنگش، مرتب 
او را آزار می دهند. او که همیشــه به دنبال یافتن پاسخی 

براي سؤال هایش اســت تصمیم سختی می گیرد و به قصد 
آموزش بهتــر، اقامتگاه را ترک می کند و به مدرســه ی 
سفیدپوستان در شــهرک مجاور می رود. قوم و قبیله اش 
بــه او که نخواســته هم رنگ جماعت باشــد لقب خائن 
می دهند و از طرفی دیگر به سختي مورد پذیرش جامعه ی 
سفیدپوســت قرار می گیرد. جونیور سرانجام با غلبه بر 
نقاط ضعف خود و به شــیوه اي خالقانــه هویت خود را 
خلــق و بازآفریني می کند. ریتم ســریع کتاب، ترجمه  ی 
خوب و کاریکاتورهای هماهنگ با موضوع داســتان، از 
جمله ویژگی های این کتاب است که خواندن آن را برای 
مخاطبانـ  در هر گروه سنی، لذت بخش می کند. این کتاب 
در فهرســت منتخب آثار گروه بررســی رمان بزرگسال 

شورای کتاب کودک قرار دارد.
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سارینا عرب
مرگ در می زند

 وودی آلن
اگــر در حال روزنامــه خواندن 
بودی که ناگهان شخصی دقیقاً مثل 
تو با صورتی رنگ پریده از پنجره 

وارد شد، به هیچ وجه نترس!
مرگ در نمی زند، از پنجره وارد می شود. می توانی مثل نات 
آکرمن، که به تازگی با شرکت معتبری قرارداد بسته، با 
او بحث کنی تا به تو بیست و چهار ساعت مهلت دهد، اما 
اگر قبول نکرد مجبور می شــوی با او بازی کنی. باید مثل 
نات تمام تالشت را برای برنده شدن بکنی زیرا اگر برنده 
نشــوی در کمال تأســف باید با او بروی. اما نات شانس 
آورده و مــرگ را از خانه بیرون کرده و حاال بیســت و 

چهار ساعت وقت دارد.
حاال مرگ بی چاره در این یک روز نه جایی برای خواب 
دارد و نه چیزی برای خوردن. تازه پولی هم ندارد، باالخره 

از این دنیا به آن دنیا هم خرج دارد.
بیایید مثل نات نباشــیم و با مرگ کمی مهربان باشــیم. 

منتظر مرگ باشیم، زیرا مرگ در نمی زند!

بهاره طهماسبی
مردی به نام اوه
فردریک بکمن

مردی که فرق آی پد و کامپیوتر 
را نمی دانــد. مــردی کــه تابع 
بدون  اســت. صبح ها  مقررات 
ســاعت زنگ دار رأس ساعت 

5:45 دقیقه از خواب بیدار می شود و شعار زندگی اش این 
اســت که حق باید به حق دار برسد و من کسی نیستم که 

پشت سر دیگران حرف بزنم.

مردی به نام اوه که قبل از این که پیچ و رول پالک را روی 
سقف نصب کند تا با طناب خودش را دار بزند، کف اتاق 
را با پالستیک می پوشــاند تا کفش های مردانی که برای 

بردن جنازه اش می آیند، کفپوش را خراب نکند.
مردی که حتی بعد از خودکشــی نافرجامش، از کیفیت 
بد طناب که از وســط پاره شــده، شــکایت می کند و به 
تولیدکنندگان طناب ناسزا می گوید که نتوانسته اند حتی 
یک طناب با کیفیت درست کنند که او خودش را با آن 

دار بزند.
مردی که بعد از خودکشی نافرجام و سقوط، به خاطر پاره 
شــدن طناب، می رود تا رادیاتورهای همسایه ای را درست 
کند که فکر می کند علیه او کودتا کرده و او را از ریاست 
رسیدگی به امور شهرک مسکونی شان برکنار کرده است.

مردی که هیچ دوست واقعی ندارد و یا حتی دشمن واقعی. 
البته اگر تام را کنار بگذاریم ...

فردریک بکمن و قلم خاص و متفاوتش ما را با داســتان 
مردی عجیــب و در عین حال معمولی آشــنا می کند که 

همزمان از او متنفر و عاشقش می شوید. 
مردی به نام اوه را دوست خواهید داشت... 

پ.ن : همه چیز از آن جا خراب شــد! )شــروع شــد( که 
زنی خارجی )ایرانی( همراه با همســر دســت و پا چلفتی 
و بی عرضه اش  وارد شهرک مسکونی شدند و به آقای اوه 

زرشک پلو با مرغ دادند...

مهسا رئیس کرمی
ستاره ها را بشمار

لوئیس لوری
 پروین علی پور

از  آنه مری ســرود مذهبــی را 
نبود. کلمه ها برایش آشــنا  بر 

نبودند. ســعی می کرد گوش بدهد، ســعی می کرد درک 
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کند، سعی می کرد جنگ و نازی ها را فراموش کند، سعی 
می کرد گریه نکند و ســعی می کرد شــجاع باشد! نسیم 
شبانه پرده های تیره ی روی پنجره های باز را تکان می داد. 
می دانســت بیرون، ستاره باران اســت. فکر کرد »چطور 
کسی می تواند آن همه ستاره را، به قول سرود مذهبی، دانه 
دانه بشمارد؟ آن همه ستاره را، توی آسماِن به این بزرگی؟!«
شاید شما هم مانند بسیاری از مردم، واقعیت های بی شمار 
پنهان شــده در تاریخ جنگ ها، ذهن تان را به بازی بگیرد 
و کنجکاوتان کند. داســتان ستاره ها را بشمار، بر محور 
وقایع سال سوم جنگ جهانی دوم از زبان دخترک ده سالۀ 
دانمارکی می چرخد و ســتاره های بی شماری که آنه مری، 
مرگ شجاعانه شــان را دید و تصمیم گرفت مانند آن ها 

شجاع باشد.
طبق داستان، تعداد سربازهای نازی در کپنهاگ، پایتخت 
کشور دانمارک، روز به روز بیشتر می شود و سلطۀ آلمان 
بر کشورهای اشغال شده افزایش می یابد، به اندازه ای که 
سربازها برای دستگیری یهودی ها دست به کار می شوند 
و این در حالتی رخ می دهد که خانواده ی بهترین دوســت 

آنه مری جوهانسن، خانواده رزن، یهودی هستند. 
خانواده جوهانســن برای فــرار خانــواده رزن، به آن ها 
کمک می کنند که به روستای گیله لج در شمال کپنهاگ 
بروند تا به کشــور سوئد، که توســط آلمان اشغال نشده 
اســت، فرار کنند. در این میان آنه مری با اتفاقات جدیدی 
مواجه می شود. تا کنون او فکر می کرد شجاعت به معنای 
نترســیدن است، ولی این تا زمانی بود که دایی هنریک به 
او گفت تو تا زمانی می توانی شــجاع باشــی که کمتر از 
وقایع مطلع باشی. آیا آنه مری می تواند بدون دانستن حقایق 
کلید اعتمادش را در دســتان دایی هنریک بگذارد؟ آیا او 
می تواند در مواجهه با ســربازها مانند خواهر کوچکش 
کله شق باشد، در مواجهه با دروغ ها سکوت کند، هنگام 

روبرو شــدن با واقعیت مرگ عزیزانش نترسد و موقعی 
که مأموریتی حیاتی برای نجات دوستان یهودی شان به او 

محول می شود، شجاع باشد؟ 

سارا مرعشی نیا
دختر گمشده

النا فرانته
داستان دخترگمشده از زبان زنی 
به نــام لِدا روایت می شــود. النا 
فرانته رمانش را بالحنی سیال و 

بســیار روان نوشته است و ما را به سفری درونی در ذهن 
یک مادر می برد. زنی که یک محقق دانشــگاهی است و 
از همســرش جدا شده اســت. او  و همسرش دو دختر به 

نام های بیانکا و مارتا دارند.
داستان از شــرح یک تصادف شروع می شــود. لدا پشت 
فرمان نشســته و سوزشــی در کمر و پهلویش احساس 
می کنــد و تصاویر مبهمــی از دوران کودکیش در ذهنش 
می آید. چند ساعت بعد او در بیمارستان به هوش می آید و 
دوستانش دورش هستند. در ادامه لدا به عقب بر می گردد 
و داســتان زمانی را که دخترانش نزد پدرشان در تورنتو 
زندگی می کردند، تعریف می کند. دورانی که سه سال طول 
کشیده  و در این مدت لدا تنها صدای دخترانش را از پشت 

تلفن شنیده است.
لدا بــا رفتن دخترها نه تنها احســاس بدی نــدارد بلکه 
احساس می کند می تواند به برنامه ها و آرزوهای فراموش 
شده اش برســد. او شروع به برنامه ریزی برای کارهایش 
می کند. اندکی بعد لدا تصمیم می گیرد سفری برای خودش 
ترتیب دهد. در این ســفر به کنار ساحل، او با خانواده ای 
ناپلی آشنا می شود. خانواده ای بسیار شلوغ و پر سر و صدا 
متشــکل از مادربزرگ، پدر بزرگ، خاله ها و عمه ها. در 
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میــان این خانواده زن جوانی به نام نینا و دختر کوچکش 
النا توجه او را جلب می کنند. مادر و دختر رابطه ی بسیار 
صمیمی ای دارند و از هم دور نمی شوند. لدا ساعت ها روی 
صندلی های کافه ی ســاحلی می نشــیند  و آن ها را تماشا 

می کند و در ذهنش به کند و کاو خاطراتش می پردازد.
النا فرانته نام مســتعار نویسنده ی زن ناپلی است که سال 
1943 به دنیا آمد. درباره ی هویت واقعی او اطالعات زیادی 
در دست نیســت، همین معمای هویت، النا فرانته را برای 

مخاطبان بسیار جذاب کرده است. از سال 1992 که اولین 
رمان فرانته به نام عشق زجرآور منتشر شد، افراد بسیاری 
تالش کرده اند هویت این نویســنده را فاش کنند و حتی 
حدس هایی درباره ی هویت اصلی او وجود دارد؛ حدس هایی 
که هرگز تأیید نشده اند. بسیاری از نویسندگان و منتقدان 
معتقدند این شــیوه ای است که این بانوی بزرگ نویسنده 
انتخاب کرده است و کنجکاوی بیش از اندازه در این باره 

نقض حریم خصوصی او محسوب می شود.
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»هر پایانی آغاز هم هست، فقط آن لحظه این را نمی دانیم«
در بهشــت پنج نفر منتظر شــما هســتند، داستانی است 
نوشــته ی میچ آلبوم و بــا ترجمه ی پامــال یوخانیان که 

انتشارات قطره آن را به چاپ رسانده است.
ایــن رمــان درباره ی پیرمــردی به نام ادی اســت که طی 
حادثه ای در محل کارش می میرد و وارد بهشــت می شود. 
او در بهشت باید پنج نفر را مالقات کند و از آن ها درسی 
بیاموزد تا به آرامش ابدی برســد. هر کدام از این پنج نفر 
به روشی در زندگی او تأثیر داشته اند، هر چند که پیرمرد 

بعضی از آن ها را نمی شناسد.
شخصیت اصلی داستان، ادی است که نویسنده در هر دو زمان 
گذشته و حال)بهشت(آن را به خوبی توصیف و احواالت او 
را تعریف کرده اســت. آن پنج نفر هم به نوعی شخصیت 

ــار ــاس مهرافشـ یـ

یادداشـــتی بـــر یـــک کتـــاب
ربـــط همـــه ی اتفاق هـــا

اصلی هستند و با این که هر کدام مختص بخش کوچکی از 
داستان هستند، بسیار خوب به خواننده معرفی شده اند.

به بهشــت رفتن می تواند نماد این داســتان باشد. بهشت 
نماد جایی اســت که انسان ها دلیل پیشامدها را می فهمند. 
انســان ها می توانند  قبل از مرگ دلیــل رخدادها  و دلیل 

موجودیت خود را بفهمند.
 به نظر من محتوای این داســتان این اســت که در زندگی 
هیچ چیز به صورت تصادفی و اتفاقی رخ نمی دهد. هر کسی 
می آید تا به ما درســی یاد بدهد، هــر اتفاقی می افتد تا ما 
درســی بگیریم، ممکن است در همان لحظات این درس را 
نفهمیــم اما قطعاً در آینده به طور واضح جلوی چشــم ما 

خواهد بود.
پیوند تمامــی رخ دادها تعجب برانگیز اما واقعی اســت، 
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بنابراین هیچ چیز در این هســتی، در این کهکشان، در این 
دنیا، در این زندگی، و یا هر نامی که بر آن بگذاریم، اتفاقی 

و از روی تصادف نیست.
نویســنده در این داســتان با بازگو کردن پنج درس برای 
خواننده، فکرش را به روش بسیار زیبایی پرورش داده و 
با پایان  بندی داســتان مناسب آن ادی آخرین درس را هم 
می گیرد و می پذیرد، و به همان آرامش ابدی که در زندگی 

زمینی اش می خواسته، می رسد.
نثر روان داســتان، خواننده را به دنبال خودش می کشد و 
این که ماجرا در دو زمان مختلف اتفاق می افتد، به جذابیت 

آن اضافه می کند.
می توانیم بگوییم ژانر داســتان فلسفی است زیرا موضوع 
اصلــی آن درباره ی زندگی پس از مــرگ و ارتباط تمامی 

اتفاق ها با هم است.
 خواندن این داستان را به شما پیشهاد می کنم، چون عالوه 
بر درس هایی که همراه با ادی یاد می گیرید،کتابی است که 

شما را سخت در فکر  فرو می برد.
میچ دیوید آلبوم نویســنده ی آمریکایی و روزنامه نگار، 
فیلمنامه نویس، نمایشنامه نویس، مجری رادیو و تلویزیون 
و نوازنده اســت. کتاب های او بیش از سی و پنج میلیون 
نســخه در سراسر جهان به فروش رسیده است. او بیشتر 

به خاطر داستان های الهام بخشش شناخته می شود.
از دیگر آثار معروف او که به زبان فارســی ترجمه شده 
می توان به سه شــنبه ها با موری و به اولین تماس تلفنی از 

بهشت اشاره کرد.
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تا زنده ای زندگی کن، اگر زندگی ات را به کمال دریابی، وحشت مرگ از بین خواهد رفت.
انزوا تنها در انزوا معنا دارد، وقتی آن را با دیگری شریک شوی، بخار می شود.

وقتی نیچه گریست/ اروین د. یالوم

***

شاید انسان ترجیح می دهد درکش کنند تا این که دوستش داشته باشند.

در میان اقلیت قرار داشتن، حتی اقلیت تک نفری، نشان جهل و جنون نیست، حقیقت در یک 
سو قرار دارد و کذب در سویی دیگر، اگر تو به تنهایی جانب حق را بگیری و در سوی دیگر، 

در برابر تو همه دنیا قرار داشته باشد، تو دیوانه نیستی.
1984/ جرج اورول

***

آیا خواب بودم وقتی دیگران رنج می کشــیدند؟ اآلن هم خوابم؟ فردا وقتی بیدار شدم یا فکر 
کردم که شدم در مورد امروز چی بگم؟... ما به اندازه کافی وقت داریم که پیر بشیم هوا پر از 

ناله های ماست، ولی عادت، بی حس کننده ی بزرگیه.
در انتظار گودو/ ساموئل بکت

از میـــان کتاب هـــا

به انتخاب
ـــامی آذر گالره حس
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از دست دادن چیزی که دوستش داریم بسیار سخت تر از نداشتن آن از ابتدای امر است .
                                                                                 

رویای غیرممکن ها نام مخصوصی دارد که به آن »امید« می گوییم.
دختر پرتقالی/ یوستین گوردر

***

نشســته بودم و فکر می کردم چقدر غم انگیز اســت که مردم طوری بــار می آیند که به چیزی 
شگفت انگیز چون زندگی عادت می کنند.

راز فال ورق/ یوستین گوردر

***

هریک از ما چیزی را از دســت می دهیم که برای مان عزیز اســت. فرصت های از دســت رفته، 
امکانات از دست رفته. احساساتی که هرگز نمی توانیم برشان گردانیم، این قسمتی از آن چیزی 

است که به آن می گویند زنده بودن.
                                                                         

و طوفان که فرونشســت. یادت نمی آید چه به ســرت آمده و چه طور زنده مانده ای. در حقیقت 
حتی مطمئن نخواهی شد که طوفان واقعاً به سر رسیده، اما یک چیز مشخص است؛ از طوفان که 

درآمدی دیگر همان آدمی نخواهی بود که به طوفان پانهاده بودی. معنی طوفان همین است.
کافکا در کرانه/ هاروکی موراکامی

***

کلماتــی که از دل برمی آیند هرگز بیان نمی شــوند، در گلو گیر می کنند و تنها در چشــم ها 
خوانده می شوند.

کوری/ ژوزه ساراماگو
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هنر



ــر ــه: نگارگـ حرفـ
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من سانیا سمیعی هستم. از هشت سالگی با هنر نگارگری آشنا شدم. اولین 
بارکه یک تابلوی نقاشــی مینیاتور را از نزدیک دیدم باورم نمی شد که 
کسی بتواند آن همه جزئیات و ریزه کاری را نقاشی کرده باشد؛ تا این که 
شاگرد استاد شاهین عرب شدم و از نزدیک دیدم که چطور این تابلوهای 
بزرگ با قلم موهای یک، دو صفر، سه صفر و ... کشیده می شوند. در این 
چند سال انواع نقاشی ایرانی مینیاتور، تذهیب و طرح فرش، گل و مرغ و ... 
را امتحان کردم، ولی خطوط آزاد و پراکنده و عنصر تخیل در طراحی های 
مینیاتور مرا بیشتر از همه جذب خود کرد، بنابراین دو سالی می شود که با 
تلفیق طراحی های استادان مینیاتور)بیشتر استاد فرشچیان( و اضافه کردن 

سلیقه ی خودم به آن ها نقاشی- طراحی می کنم.
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ــده ــل خدابنـ عسـ
اعتقادات، باورها و نگرش مــردم به جهان بخش بزرگی از فرهنگ و 
هنر یک ملت را تشــکیل می دهد و آثار هنری نشانگر تمدن و تاریخ 
یک ملت است. از طرفی، هنر ایرانی هنری است که در پس ظاهر زیبا 
و شــکل های متفاوت خود، معانی عمیقی دارد و نمادهای بسیاری در آن 
یافت می شود. یکی از هنرهای اصیل ایرانی، فرش و قالیبافی ایرانی است 
که جایگاه ظهور نمادها با الهام از باورها، اندیشه ها و آرزوهای انسان 

فرش نشین است.
انسان اولیه با شناخت و فهم ضرورت هایش، متوجه شد که به وسیله ای 
نیاز دارد تا او را در برابر سرما محافظت کند. اولین زیرانداز با استفاده 
از پشــم و پوست گوسفند و بز ساخته شد. با پیشرفت و تحول تمدن، 
راهی برای ساخت زیراندازی گرم تر و محکم تر به نام نمد به وجود آمد 

هنـــر رمـــز و راز
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و با تولید نخ پشــمی و ادغام رشته های افقی و عمودی نخ، 
گلیم ساخته شــد و به تدریج راه برای ساخت فرش های 

گره دار به وجود آمد.
تا مدت های طوالنی عقیده بر این بود که مصر مهد ظهور فرش 
است اما با کشف فرش پازیریک توسط سرگی رودنکو در 
سال 1349، فرشی با نقوشی مشابه با صنعت بافندگی زمان 
هخامنشیان، محل ظهور فرش به سرزمین ایران تغییر یافت.
گفته می شود که آغاز و رونق قالی کالسیک ایران به دوران 
صفویه باز می گردد. زمانی که تقریباً همه ی هنرهای ایرانی 
به اوج خود رسیده بودند. با تأسیس کارگاه های فرشبافی 
در شهرهایی مانند استرآباد، هرات، گیالن، کاشان و مشهد 
این صنعت توســعه پیدا کرد و به گفته ی شــاردن، در هر 
کارگاه فرش را به شــیوه ی مخصوصی می بافتند. با هجوم 
افغان ها در دوران افشاریه این کارگاه ها تعطیل شد، اما با 
حکومت ناصرالدین شاه ایران به بزرگ ترین صادرکننده ی 

فرش دستباف تبدیل شد.

انواع قالی کالسیک با توجه به محل ساخت و طراحی شان 
به سه دسته فرش فارس، هریس و بختیاری تقسیم می شود. 
طراحی فرش ایرانی به دلیل تنــوع، تقارن، رنگ آمیزی و 

زیبایی خاص آن شهرت جهانی دارد.
قالــی به روش هــای متفاوتی بافته می شــود و با توجه به 
موقعیــت جغرافیایی و فرهنگ هــر منطقه، تفاوت های 

بسیاری میان فرش های مناطق مختلف وجود دارد. 
برخالف شاعران، خوشنویســان و نگارگران، فرشبافان 
شــهرت زیادی در عرصه ی هنر خود ندارند. گفته می شود 
یکــی از دالیل آن این اســت که فرشــبافی هنری ملی و 
همگانی است که به صورت گروهی انجام می شود. با این 
حال این هنر در زندگی ایرانیان همیشــه از ارزش زیادی 
برخوردار بوده است به طوری که از زمان های قدیم ثروت 
یــک خانواده عالوه بر فلــزات و دام، صرف خرید فرش 
می شد تا در هنگام ســختی با غذا معامله شود. پادشاهان 
به نشــانه ی دین داری به مســاجد فرش هدیــه می کردند 

قالی پازیریک، قدیمی ترین قالی جهان، از دوران هخامنشــی قالی پازیریک از نقش  بخشــی 



و قالی هــای گرانبها تنهــا در زمان های خاص مورد 
استفاده قرار می گرفتند.

آواز خواندن از آیین های زمان فرشــبافی است که 
ریتــم خاصــی دارد و وزن آن با کوبیــدن بر روی 
گره ها هماهنگ اســت و فرشــباف تنها در هنگام 
شــانه کوبیدن اســت که آواز نمی خواند زیرا این 
زمان تنها وقتی است که آواز او با آهنگ شانه کوبی 

هماهنگی ندارد.
همانند دیگر هنرهای ایرانی، هنر فرشبافی از تالقی 
عقل و احســاس انســان به وجود می آید و بر همین 
اساس دو سطح دارد: سطحی که به آن قالب فیزیکی 
هنر می گویند و با اســتفاده از حــواس، قابل درک 
اســت و دیگری معنای عمیق نهان در هنر است که 
با تفکر و ارتباط میان عقل و احســاس می توان به 
آن دست یافت. ابزاری که هنرمند برای ارتباط این 
دو سطح از آن استفاده می کند، نماد است. وسیله ای 
برای نشان دادن عقاید و نگرش های عمیقی که درون 
جامعه وجود دارد و در نهایت نشــان دادن حقیقتی 

که با زیبایی  و رمز و راز در آمیخته است.
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کوچه های تهران در حال فراموشــی اند، نه این که کســی از آن ها 
عبور نمی کنــد، نه! بلکه مردم آنقدر از از آن ها عبور می کنند که 
آن ها را فراموش کرده اند. لحظه ای نمی ایستند تا به آن ها نگاه کنند. 
فراموش می کنند که کوچه ها خاطرات شان را ساخته اند و تنها به 
یاد می آوردند که آن کوچه می تواند وسیله ای برای رسیدن به کار 
تجاری بعدی شــان شــود . آن ها به جای این که در کوچه ها بچه ها 
را بزرگ کنند، ســاختمان ها را بلند می کنند. کوچه های تنگ را 
عریض و خانه هایی با درهای کوچــک را خراب می کنند. دیگر 
کمتر کسی در کوچه ها دوچرخه سواری می کند. شاید ما کوچه ها 

را یادمان نیاید اما آن ها همیشه ما را به یاد خواهند داشت.

ملـــککوچه هـــای فراموشـــی مهرســـا 
بختیـــاری بهـــار 
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باروک
این دوره از نیمه ی دوم قرن 
شانزدهم آغاز شد و در قرن 
هفدهم سبک رایج در هنر 
بود. در ایتالیا به وجود آمد 
اما یک قرن بعد در همه ی 
باروک  شد.  مرسوم  اروپا 
در یک کالم ســبک امور 
عجیب و غریب اســت و 

ــری ــی و هنـ ــای ادبـ مکتب هـ
یـــاس مهرافشـــار
ـــامی آذر گالره حس

مکتب چیست؟
گروهی از نویسندگان یا هنرمندان که یک واحد تأثیر گذار را تشکیل می دهند 

و در خلق ادبی یا هنری خود در سبک یا اصولی توافق و شباهت دارند، یک مکتب 
ادبی یا هنری به  وجود می آورند. منشأ مکتب افکار و اندیشه ها و طرز کار یک هنرمند 
یا ادیب است که شــاگردان و پیروان او آن را ادامه و گسترش می دهند.مکتب ها همان 
جزئیات عمده ی موجود در آثار ادبی و هنری هســتند، سلیقه ی ادبی حاکم در یک عصر 
یا تمایل ادبی در یک دوره که ممکن است آثار دو، سه نسل را فرا بگیرد. در این بخش 

سعی داریم تا به طور مختصر شما را با مکتب های هنری اروپایی آشنا کنیم.
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کالً می توان گفت باروک یعنی آن چیزی که کالسیک 
نیســت، یعنی هنر تالًلــؤ و تظاهر. در معمــاری قوس و 
مارپیچ و اشــکال حلزونی و در شعر استعاره و کنایه. به 
طور کلی مشــخصات باروک را این چنین ذکر کرده اند: 
قرینه ســازی، زرق و برق، استفاده ی فراوان از استعاره و 

کنایه، ذکر موجودات افسانه ای واشکال متغیر.
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کالسی سیسم
از قرن هفدهم رواج پیدا کرد. در ایتالیا به وجود آمد، اما در فرانسه 
رشد کرد و به ثمر نشست. مهم ترین اصل این مکتب این است که 
اثر هنری یا ادبی  باید بر اساس عقل و منطق خلق شود.  همانگونه 
که بوالو، بزرگترین مدافع مکتب کالسیک می گوید: »هیچ چیز 
جز حقیقت زیبا نیســت.« او اعتقاد داشــت که شــعر باید تابع 
طبیعت و عقل باشد و از هر امری که آن را از این اصول منحرف 
کند باید اجتناب کرد. به طور کلی مشخصات دوره ی کالسیک را 
این چنین ذکر کرده اند: تقلید از طبیعت، تبعیت از اصول و عقاید 
قدما، یعنی کسانی چون افالطون و ارسطو، اهمیت دادن به عقل و 

امور عقلی، خوشایندی و وضوح و زیبایی کالم.



پریســـا پرمـــور
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ـــن ـــم دوربی از چش



پریســـا پرمـــور
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پرنـــا جمالـــی
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پرنـــا جمالـــی
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درســـا ابراهیـــم زاده
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درســـا ابراهیـــم زاده
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دوازده و ســیزده مرداد امسال در تماشــاخانه ی دیوار 
چهارم، واقع در خیابان فلســطین از ساعت سه تا چهار 
بعداز ظهر شــاهد اجــرای نمایش کــودک و نوجوان 
شگفتی به کارگردانی الکا هدایت و نویسندگی سپیده 
فالح فر بودیم. نمایش شــگفتی اقتباســی بود از کتابی 
به همین نام با نوشــته ی آر. جی. پاالســیو. داستان این 
نمایش ماجرای پسری به نام آگوست است که به دلیل 
مشــکالت جســمانی اش تا به حال به مدرسه نرفته و 
آموزش را نزد مادرش در خانه دنبال کرده اســت، اما 
امســال پدر و مادرش تصمیم می گیرند که او آموزش 
را به طور واقعی در کنار بقیه ی هم ســن و ساالنش در 
مدرسه تجربه کند. به همین علت آگوست با مشکالت 

زیادی مواجه می شود.
ویژگی بارز این نمایش بازیگران کم ســن و ســال آن 
بود. همه ی بازیگران تئاتر شگفتی کودکان و نوجوانانی 
بودند که اجرای شان در این نمایش اولین یا شاید دومین 
تجربه شان روی صحنه بود. یکی دیگر از نکات جالب 
نمایش شگفتی، تفاوت خیلی زیاد نمایش نامه با کتاب 
اصلی بود به طوری که در بعضی قســمت ها مشــکالت 
جسمانی آگوست، که موضوع اصلی کتاب است، کامالً 

شـــگفتی
ــش ــک نمایـ ــی از یـ گزارشـ

فرانـــک ضرغامیـــان
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کمرنگ می شد و مسائل دیگری که در 
کتاب آنقدرها به آن ها پرداخته نشــده، 

پررنگ تر می شد.
با تماشــای نمایش شــگفتی سؤال های 
زیادی برایم مطرح شــد. به همین علت 
با خانم ســپیده فالح فر، نویســنده  متن 
نمایــش که کارشــناس ارشــد ادبیات 
نمایشــی و از معلمان دبســتان خرد هم 
هســتند، مصاحبه ای کردم تا به جواب 

سؤاالتم برسم: 
- چرا نمایــش با بازیگــران کودک و 

نوجوان را انتخاب کردید؟
من به این بچه ها بازیگری آموزش می دادم 

و این نمایش در واقع فرآیند آموزش یک ساله شــان بود. 
بچه ها در این کالس ها چهار نوع آموزش می دیدند: بیان، 
بدن، موســیقی و ریتم و قســمت ادبی و متن و نمایشنامه 
که آموزش آن با مــن بود. به طور کلی من چند تجربه با 
تئاترکودک و نوجوان داشتم و به همین علت از من دعوت 

شد که مسئولیت این قسمت را برعهده بگیرم.
- بازیگران این نمایش برچه اساسی انتخاب شده بودند؟

با توجه به سؤال قبلی هیچ انتخابی در میان نبود. بازیگران 
بچه هایی بودند که در این کالس ها ثبت نام کرده بودند و 
حتی برای ورودشان به این کالس ها ما هیچ پیش فرض و 
شرطی نداشتیم؛ برای مثال در این گروه حتی بچه ای داشتیم 
که اوایل کار مشــکل حرف زدن داشــت و نمی توانست 

راحت صحبت کند.

- چرا کتاب شگفتی را انتخاب کردید؟
می خواستیم این نمایش آیینه ی مشکالت خود نوجوانان 
باشــد و این کتاب می توانســت این امکان را به ما بدهد، 
زیرا موضوع محوری اش یکی را دیگری کردن و مورد آزار 
و اذیت قرار دادن بود و دیگر این که بیشتر تجربه های بدی 
که بچه ها در این کالس ها دربــاره اش حرف می زدند در 
مدرسه اتفاق افتاده بود؛ یعنی تحقیر شدن، اذیت شدن و.... 
برای همین ما فکر کردیم این کتاب می تواند بستر خوبی 

برای مطرح کردن این بحث ها باشد.
- در نوشــتن نمایشنامه تا چه حد از فیلم شگفتی کمک 

گرفتید؟ برای ساختن شخصیت ها و صحنه ها و...؟
مــن و کارگردان تصمیم گرفتیم که اصالً فیلم شــگفتی 
را نبینیــم تا تأثیری روی مان نگذارد، به همین علت تنها 
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کتاب را خواندیم.
- برای نوشتن نمایشنامه تا چه حد موضوع کتاب را تغییر 

دادید؟ چرا؟
خیلی زیاد، چون هم مجبور بودیم و هم می خواستیم. تعداد 
بچه هایی که داشــتیم از تعداد شخصیت های اصلی کتاب 
بیشتر بود. همچنین می خواستیم یک سری نکاتی را مطرح 
کنیم که متن اصلی امکانــش را به ما نمی داد؛ مثالً این که 
آســیب زدن به همدیگر این طوری نیســت که دخترها 
ازش مبرا باشــند و خیلی وقت ها امکان دارد که دختری 
در این میان آسیب ایجاد کند و چه بسا که این کلیشه های 
جنســیتی باعث شده که ما این مسائل را نبینیم. به همین 
علت تصمیم گرفتیم که شخصیت اصلی منفی، یک دختر 

باشد.
یا یک ســری نکات دیگری که در کتــاب آنقدر مطرح 
نشــده بودند؛ مثال ًآدم هایی که به اندازه ی دیگران توانایی 
مالی ندارند چقدر ممکن اســت در مدرســه اذیت شوند. 
این ها چیزهایی بودند که ما به داستان اضافه کردیم. یعنی 

در واقع بیماری آگی دست مایه ی ما بود نه این که بخواهیم 
فقط به آن بپردازیم.

- و سؤال آخر این که آیا قصد دارید نمایشنامه  ی دیگری 
را بر پایه ی یک کتاب دیگر اقتباس کنید؟

 نمی توانم از اآلن پیش بینی کنم چون اقتباس کار ســختی 
اســت و نویســنده باید متن را خیلی دوست داشته باشد. 
ولــی چیزی که برایم در تئاتر مهم اســت دســت زدن به 
تجربه های جدید است؛ مثالً بگذاردرباره ی کار بعدی ای 
که شروع کرده ام بگویم. پروژه ای که اآلن شروع کرده ام 
تئاتر بزرگ سالی  است به اسم »وقتی بزرگ تر بودم« که 
نویســنده اش یک نوجوان و یکی از بچه های مدرســه ی 

خودتان، روناک صیادی، است.
در این کار تالش کــردم بین کاری که درباره ی نوجوانی 
اســت و گفتمان نوجوانی از طریق صــدای خود نوجوان 
ارتبــاط برقرار کنــم. منظورم از تجربه هــای جدید که 
دوست دارم داشته باشم این است. به همین علت نمی توانم 

از اقتباس مطمئن باشم.



خیلی زود

چه زود رسید، آذر هم
و زین پس، این منم

که در پس کوچه های ذهنم
می زنم قدم

و به ویرانی ها می نگرم
همان هایی که خودم باعث شان بودم

تا کنون،
تا کنون که می نویسم

می نویسم تا بفهمم
چه زود رسید
         آذر هم

مهسا رئیس کرمی

شـــعر

روزگار

دست زیر چانه می گذارم
و به روزگار نگاه می کنم

عجب حماقتی در آن نهفته است
وقتی که مردمان برای خوراک شب شان

               روز را تکه پاره می کنند.
فاطمه معارف
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دوباره

گل را 
دوباره کاشتیم

              من و تو
به امید غنچه های دگر

سارا حسینی خواه



هایکـــو
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تق تق
   خم شد دستگیره ی در؛

            بابا با نان آمد

ترانه اسکندری

می رقصند
با موج باد،

پرده های حریر

فائزه خسروی فر

در تاریکی شب
راهنمایم آن ها بودند:

                  کرم های شب تاب

نیکا شاهی

برف برای صدمین بار
      روی آدم برفی ریخت

                  در گوی تزئینی 

مهتاب اسالمی

شکوفه های بهاری،
خداحافظی شان از هم 

                و سالم بر زمین

شمیم ناظمی
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قطره های آب؛
 برف هایی که دیگر نیستند:

                                 تن لخت کوه

آیلی حبیبی

همه  آن طرف دنیا
     او این سوی آب:

                      تنهاترین نهنگ

ساغر زین الدین

دستش را برایم تکان می دهد
  به کمک باد:

            لباس بی جانم 

کیانا میثاقی

خیابان های شلوغ
       آسمان خلوت؛

                 تنهایی ماه

آرمیتا رحیمی

صدای پا:
    بیرون راه می رود

                   قطره ی باران

سارینا بهارلو

ماه آسمان
روی زمین؛

         همسفر با  رود

هستی رنجبران      

پرنده ی لب ایوان 
     می نگریست

 به لبه ی تخت کودک

نیکی شاکری  
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محیط زیست
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تأمین منابع آب شــیرین پایدار در بســیاری از کشورهای جهان به معضلی 
بزرگ تبدیل شده است. افزایش جمعیت و صنعتی شدن جهان از یک سو و 
تغییرات در میزان گرمایش دمای کره زمین ازسویی دیگر که سبب افزایش 
خشکســالی، طوفان و ســیل  در اقصی نقاط جهان شــده است به مشکالت 

مربوط به کمبود آب دامن می زنند.
مؤسســه غیرانتفاعی منابع جهانی در بررسی های خود دریافته اســت که حدود سی و هفت کشور جهان با 
کمبود شــدیدی از منابع آب مواجه اند. این کشورها عمدتاً در خاورمیانه، شمال آفریقا، آسیای میانه، آسیای 

جنوب شرقی و اقیانوسیه واقع شده  و بیش از نیمی از جمعیت جهان را در خود جای داده اند.

ـــران آب ـــا بح ـــه ب ـــای مقابل راه ه

غیبـــی پریســـا 
آیســـا آقامحمـــدی
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در این مؤسسه نسبت مصرف آب به ذخایر موجود در سطح 
کشور از قبیل رودخانه ها، نهرها و سفره های کم عمق آب 
زیرزمینی که برای استفاده ی خانگی، کشاورزی و صنعتی 
است، بررسی شده اســت. کمبود میزان دسترسی به آب 
به این معنی اســت که شهروندان، کارخانه ها و مزارع به 
مقدار محدودی از آب وابسته اند و حتی کوچکترین تغییر 
در عرضه ی آب می تواند به زندگی و فعالیت آن ها آسیب 

وارد کند.
افزایش بحران آب در ســطح جهان عواقب خطرناکی به 
همراه خواهد داشــت. اگر دولت هــا اقدامات مدیریتی و 
حفاظت شده ای را برای حفظ منابع موجود آب و همچنین 
حفاظت از محیط زیست انجام ندهند، این مسئله می تواند 
به بزرگ ترین بحران بشــری در سال های پیش رو تبدیل 
شــود. این معضل تا جایی جدی اســت کــه برخی بر این 

باورند کــه در آینده ی 
نه چنــدان دور، جنگی 
جهانی بر سر منابع آب 
به وقوع خواهد پیوست.
حال بــه راه های مقابله 
با این بحــران در ایران 
دیگــر  کشــورهای  و 

می پردازیم:

آمریکا
1. اســتفاده از انرژی خورشــید برای تصفیه ی آب : دختر 
بچه های آمریکایی روشــی را ابداع کرده اند که بر اساس 
آن با اســتفاده از اشــعه ی ماوراء بنفش انرژی خورشید، 
می توان آب ناســالم را تصفیه کرد. این دستگاه می تواند با 
قرار گرفتن اکســید روی و دی اکسید تیتانیوم در معرض 
اشعه ی ماوراء بنفش خورشید، آب آلوده را تمیز کند که 

این آب کامالً قابل خوردن است.
2. دوش بدون آب : پســر بچه ای هفده ســاله متوجه شد 
می توان با درســت کردن لوســیونی که مواد شــیمیایی 
پاک کننــده دارد از برخــی بوهای بد بدن خالص شــد. 
استفاده ازاین لوسیون روی پوست می تواند نتیجه ِ ای مانند 
یک اســتحمام واقعی را داشته باشد. دوش حمام خشک 

می تواند میلیون ها لیتر آب را برای ما ذخیره کند.
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چین
چین بزرگترین کشــور جهان با یک میلیارد و چهارصد 
میلیون نفر جمعیت، برای تأمیــن آب مورد نیاز خود در 
سال های گذشته بیش از شصت میلیارد دالر هزینه کرده، 
امــا آن چه بیش از این هزینه باعث شــده تا این کشــور 
علیرغم کمبودها، مانند ایران با بحران آب مواجه نشود، 

شیوه ی درست مصرف آب است.
برای رفع این مشکل، دولت چین طی ده سال بیش از شصت 
میلیارد دالر صرف هزینه ی پروژه ی انتقال آب کرده است. 
در این پــروژه با یک کانال، بیش از ســیزده میلیارد متر 
مکعب آب از منطقه ی جنوبی و مرکزی به محوریت استان 

خوبی به مرکز چین و پایتخت این کشور منتقل می شود.
تغییر سیاســت های قیمت گذاری آب شــاید بیشــتر از 
پروژه های پرهزینه ی انحراف مسیر آب اثرگذار باشد و 
بهتر مشکل آب را رفع کند، برای همین در سال های اخیر، 
چین بهای آب شرب و مصرفی خانوارها را باال برده است.
جدا از افزایش قیمت ها هم اکنون مصرف آب شــهری و 
قابل اســتفاده برای خانوارها دارای روش و فرمول خاصی 
اســت که بیانگر مدیریت صحیح و درســت چینی ها بر 

منابع آبی این کشور است.
دســته بندی آب خانوارها در چین شــامل آب فاضالب 

یا آب سیفون، آب شــرب، آب گرم مصرفی و آب سرد 
مصرفی است.

استرالیا
ســوء مصرف آب در این کشور موجب آسیب رساندن به 
محصوالت کشاورزی شــد و اقتصاد استرالیا را به سمت 
وارداتی شدن محصوالت و موادغذایی پیش برد، برای همین 
تخصیص آب به بخش کشــاورزی و مصــرف خانگی تا 
هشتاد و چهار درصد کاهش یافت و از تولید محصوالت 
کشــاورزی که به آب زیادی نیاز داشتند، جلوگیری شد. 
همچنین کشاورزان مجبور به استفاده از روش های آبیاری 

قطره ای شدند.

برزیل
بحران در شــهر ریودوژانیرو بیشتر از دیگر شهرها بود 
و دولــت برای کنترل این بحران اقــدام به افزایش قیمت 
آب تصفیه شده ی شــهری کرد. این رشد قیمت به اندازه ای 
زیاد بود که سبب کاهش مصرف شد. دولت برزیل اعالم 
کرده اســت با افزایش قیمت آب تصفیه شــده در کشور، 

مصرف آب چهل درصد کاهش یافته است.
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ایران
ایران به دلیــل قرار گرفتن در ناحیــه ی جغرافیایی گرم 
و خشــک به طور جدی تری با بحران آب روبرو اســت. 
دالیل کمبود آب در ایران عبارتند از: جغرافیای وابسته به 
بارش، هدر رفتن آب در کشاورزی، استفاده ی غیراصولی 
از آب های زیرزمینی، افزایــش مصرف آب در واحدهای 

مسکونی، لوله کشی غیراستاندارد در مناطق شهری.
با توجه به گزارش اقتصاد نیوز و موضوعات بحث شــده 
دربــاره ی وضعیت قرمز آب در پارلمان برای مقابله با این 

بحران بیست و دو راهکار پیشنهاد شده است: 
1. اجماع متولیان برنامه ریزی توسعه ی اقتصادی-اجتماعی، 
بخشــی و کالبدی به نظام یکپارچه ی مدیریت سرزمین 
مبتنی بر آمایش سرزمین 2. فراهم کردن زمینه ی اجرایی 
شــدن راهبردهای بلندمدت بخــش آب از منظر آمایش 
سرزمین 3. طراحی و اعمال سازوکار قیمتی تبعیضی برای 
مناطق کشــور با توجه به نوع محصــول اعم از صنعتی و 
کشــاورزی و نوع فنــاوری تولید 4. برقــراری تعرفه یا 
جریمه های بازدارنده ی مصرف بیش از حد اســتاندارد 5. 
ایجاد و توســعه ی بازارهای محلی آب 6.الزام فعالیت های 
صنعتی به روزرســانی فنــاوری 7. تدوین الگوی کشــت 
متناسب با اقلیم مناطق مختلف کشور 8. تمرکز استقرار 

صنایــع با مصرف باالی آب در ســواحل جنوبی کشــور 
9. بازســازی شــبکه آب و فاضالب 10. رعایت کلیه  ی 
مالحظات زیســت محیطــی 11. عدم انتقال بیشــتر آب 
بین حوضه ای برای مصارف کشاورزی و صنعت 12.ارتقای 
بهــره وری و صرفه جویــی 13. ســاماندهی کمی و کیفی 
زهاب های کشــاورزی 14. فرهنگ سازی عمومی و ایجاد 
انگیــزه درخصوص مدیریت مصرف آب شــرب 15.الزام 
فعالیت های صنعتی و ســاختمان های طبقاتــی به اجرای 
سیستم های تصفیه ی فاضالب و بازچرخانی آب 16. نصب 
کنتورهای هوشمند 17. بهره برداری از ظرفیت کشاورزی 
فراســرزمینی 18. ایجاد هماهنگی الزم بین قوای سه گانه 
برای انســداد چاه های غیرمجاز 19. الــزام به ممنوعیت 
کاشت محصوالت تولیدی در فضای باز 20.خرید چاه های 
کم بازده کشاورزی برای تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی 
21. توجه ویژه به افزایش تراز مثبت تجارت آب مجازی 
22.  تعیین اســتاندارد وســعت فضای سبز و نوع گیاهان 
مورد اســتفاده و میزان آب قابل مصرف با توجه به اقلیم 

مناطق مختلف کشور.
 امید است با برنامه ریزی دقیق و به کارگیری صحیح آن 

از این بحران رهایی یابیم.
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In Other Words



96

Poetry 
It would as impossible to think of English litera-

ture without remembering grand names such as 

William Shakespeare and Edmund Spenser as to 

think of Persian literature without its masters such 

as Hafez and Molana.

 

For the new edition of Kheradnameh, our talented 

students were asked to compose English poetry 

based on the versification pattern, set by Shake-

speare and Spenser. the task was challenging as 

the list of rhyming word were assigned, thus, lim-

iting the choice of diction and structure. The re-

sult, however, proved magnificent despite the dif-

ficulty. We were blessed with hearing Renaissance 

poetry, revived, at the hands of our young poets.

Mona Rahimpur
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9/1

Bring forth all you have left this aint no lie

Let the coldness of division touch your nose

Let the shivers flow through your veins, down your toes.

When the last little shining heart does indeed die

No time it is to leave it behind and do let cry

At this very moment I give you this rose

Now victory can be here, just this close

Shall this beauty be saved with bit of a try?

Too late it is not, them hopes can’t be dead

Together we’ll set down this furious of fire

No building of barricade, no damming a door

No mowing of minds, no hamming a head.

That alone be our purpose, our one main desire

The world is now better, I ought to be sure.
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11/2

The mountains are din, oceans may a blue

Out in repulsive dark, there is only light

Got I here how? Have you got any clue?

wings open wide, commence eternal flight.

Shall we be here? Or shall this all be fair

Here comes the condemned time you must confess

My countless sins in all this gleaming glare

Forgiveness? Oh, that’s what thy lord possess.

Reprieve on doomsday judges on the bench

Don’t blame me for my zany acts dear sky

Help me get my head out of this deep trench

Farewell my thrashing heart, my love goodbye

Till I see thee join me in this dark grave

For my spirit will keep me in this cave.
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گزارش تصویری
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کارگاه های تابستانی متوسطه ی یک
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کارگاه های تابستانی متوسطه ی یک
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کارگاه های تابستانی متوسطه ی یک



مدرسـه ی اشـتغال در پـارک قیطریه

103
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مدرسـه ی اشـتغال در پـارک قیطریه



بازدید از کارخانه ی ارم نوش
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جشـن شـکوفه ها
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جشـن شـکوفه ها
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جشـن معارفه ی دوم دبستان



جشـن معارفه ی دوم دبسـتان

109



جشـن معارفه ی سـوم دبستان
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جشـن معارفه ی سـوم دبستان
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جشن معارفه ی چهارم دبستان
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جشن معارفه ی چهارم دبستان



جشـن معارفه ی پنجم دبستان
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جشـن معارفه ی پنجم دبستان
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جشـن معارفه ی ششم دبستان
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جشـن معارفه ی ششم دبستان



آغاز سال تحصیلی در متوسطه ی یک
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آغاز سـال تحصیلی در متوسـطه ی دو
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چـون بـرگ من ز بـاال رقصـان به پسـتی آیم
ـــارش ـــه در کن ـــم ااّل ک ـــا نیفت ـــه ت ـــرزان ک ل

موالنا


