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رابط  دبستان: آذین محمدزاده

طراحی و صفحه آرایی: ثریا علی جان زاده
ویراستار: مهدیه قرقچیان

طراحی لوگوتایپ: کیانا ابریشمی

بـــا آثـــاری از: صبـــا اســـتاد علی، ســـارا بـــوذری، پانتـــه آ حســـن شـــعبانی، گالره حســـامی آذر، آریانـــا حســـین خانی، 
ـــهراب پور،  ـــب  س ـــتمی، زین ـــا رس ـــورد، دن ـــید رهن ـــادات ذبیحی،گلش ـــده، سنا س ـــل خدابن ـــدری، عس ـــا خ مبیناخلیلی،کیمی
ـــا طباطبایـــی، نیکاکاظمیـــان، نازنیـــن زهراکشـــوری،  صبـــا ســـلطانی، مهـــرا صفـــا، فرانـــک ضرغامیـــان، رایـــا قاســـمی، هان

ـــی ـــارا یکرنگ ـــی، س ـــنا هالل ـــار، س ـــاس مهرافش ی

بخـــش هنـــر بـــا آثـــاری از: درســـا ابراهیـــم زاده، شـــیرین امام پـــور، تـــرالن حقیقت منـــش، گالره حســـامی آذر، 
ـــری  ـــارینا نصی ـــدی، س ـــا محم ـــی، وانی ـــکا صدیق ـــایقی، نی ـــا ش ـــمندریان، نیوش ـــا س ـــی  زاهدی،کیان نیک

بــا تشــکر از: مرســده صادقــی، راحلــه پــورآذر، هنگامــه امیــری، مــژگان بختیــاری، شــقایق خرســندی، الهــه پناهــی، 
فاطمــه فرهــادی، لیــال قنادپــور

با تشکر ازبخش معاونت در مدارس خرد

و منـــا خاطـــری، رایـــان ســـاقیان، ســـحر طاهبـــاز، فاطمـــه معـــارف، نفیســـه نصیـــران، بهدخـــت نژادحقیقـــی
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ســـخن ســـردبیر
پاییز هم گذشت، چه پاییزی!

زیبا، مغموم، زرد، سرخ، خاکستری
و حاال زمستان؛

کاش زمســتان که بیاید ســر تا پا سپید باشد. ســپید با عطری از برف 
تازه باِرش، با دانه هایی که همشکل شکوفه های بهاری است، که نو نو از 

سینه ی آسمان می رسد، و هنوز اثر دست خدا بر آن است.
سپید با نفس های بی رنگی که عمقش به اکسیژن و خنکی وسبکی می رسد. 

سپید، پاک، انبوه
که رد حیات و حرکت را بر راه های ناگشوده حک سازد.

سپید، شاد، انبوه...
کاش برف ببارد 

کاش ببارد، و ببارد ...  
مرضیه مدنی رزاقی
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کالس درس من
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کاریکلماتور اسمی اســت که اولین بار احمد شاملو روی جمله های کوتاه و طنز 
پرویز شاپور گذاشــت. جمالتی که با چیدمان و بازی با کلمات، معنا ومفهومی 
دوپهلو و طنز را به خواننده منتقل می کند. می شود گفت، کاری که کاریکاتور با 

تصویر می کند، کاریکلماتور با واژه ها انجام می دهد.
دانش آمــوزان نهم نیز بــرای درس طنز در کالس نگارش، نوشــتن این جمالت 
بســیار کوتاه را تمرین کردند. در کالس ها، ابتدا چند کاریکلماتور خوانده شد 
بعد دانش آموزان درگروه های کوچک خــود، ویژگی های این نوع جمالت کوتاه 
را بررســی کردند و با بازی با کلمات، چیدن آنها کنار هم، ساختن جمله و معنا 

بخشیدن به آن، کاریکلماتور ساختند. در زیر تعدادی از آنها را می خوانیم:
 

کاریکلماتـــور
بخـــش اول

نفیســـه نصیـــران
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مریم شیرازی 
 یکی را بردند زیر سؤال، له شد. 

 ثانیه شمار سر امتحان هوس دویدن به سرش می زند.
 کدوتنبل خریدم، گذاشتمش کالس تقویتی.

نازنین زهرا افخمی
 نگاهت با نگاهم گره خورد، کور بود، باز نشد.

 هندزفری مثل بند ناف بهش وصل بود.
 با دست هایت مرا از خیالت بیرون بیاور.

هلیا بلورچی زاده
 مادربزرگ وقتی بزرگ نبود، مادر بود.

 اگر می خواهید کسی اشکتان را نبیند، زیر باران راه بروید.

آیدا مدرسی 
 شاخص گرد و غبار هوای دلم از حد خطرناک گذشت.

 در دل باران اسیدی می گریم.

آناهیتا طالبی
 اگر قرار بود افکارم را نقاشی کنم، کاغذی به اندازه ی کهکشان نیاز داشتم.

 بعضی وقت ها باید عذرخواهی کنیم که خنجرشان را از پشت مان درآوردیم.

مهشاد جنیدی
 خودکارم هنوز آنقدر خودکار نشده که بدون کمک دست هایم بنویسد.

 شانه، سرش را روی شانه ی موهایم گذاشت.
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دریا آزاد دل 
 بدون عینک، پیانو ام را تار می بینم.

 در امتحان فقط مغز مدادم  کار می کند.

رومینا بیگی
 درجه ی کالفگی ام، درجه ی کالفگی گربه ای است که می خواهند در آب بیندازندش.

 در ریاضی، همیشه مجهولی را باید پیدا کنیم که بعد از پیدا شدنش، خود ریاضی گمش کند.

یلدا ابوالحسنی 
 حرفهایت را نزن، خشونت بر خالف قانون است.

 هیچ فرشته ای آدم نمی شود. 
 سیب زمینی بودم، سیر شدم.

هستی آیتی
 آِب رویش ریخت، گفتند، آبرویش ریخت.

 دخترک با چشم های بارانی آواز می خواند، او را اَبرآوازه نامیدند.

زهرا اصالحی 
 چشمانش شور بود، خودش بی نمک.

 دلم به حال ماهی ها می سوزد، هیچکس اشک های شان را نمی بیند.

صبا صادقی 
 چه می شد اگر به جای پروتز لب، پروتز مغز می کردند. 

 زیبائیش را به اعتماد به سقفش تبریک گفتم.
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روزهای تلخ پایانی آبان 98 رسیده بودیم به درس عباس میرزا، آغازگری تنها. در قسمتی از 
متن خواندیم:

»فکر حمله ی روسیه بختک وار روی دربار چنبره زده بود.«
تا وقتی بختک جزو تجربه ی زیسته ی شما نباشد، سخت است درک وجه شبه این تشبیه. اما 

وقتی کمی درباره ی آن صحبت می کنیم بچه ها به نتایج بهتری می رسند:
پس یعنی: نمی گذارد تکان بخورد؛ نفسش را بند آورده است؛ روی وجودش سنگینی می کند؛ 
حســی شــبیه انفعال دارد: می خواهد تکان بخورد اما نمی تواند. صدا می زند اما صدایی از او 

بیرون نمی آید.
در »تشبیه« بچه ها می دانند که طرف دوم )مشبه به( همیشه ملموس تر و شفاف تر از طرف اول 
تشبیه )مشبه( است؛ اما گاه که تشبیه کمی پیچیده تر می شود در یافتن وجه شبه، دچار اشکال 
می شوند. وجه شبه فقط یک چیز نیست. یک تشبیه می تواند چندین وجه شبه داشته باشد. 
ما با احواالت ساده مان شروع کردیم. من نمونه ای نوشتم برای بچه ها، یادگار همان روزهای 

سخت آبان 98:
 من درد می کنم مثل پله برقی ای که بعد از یک روز برفی ســکون و سکوت، شب ردِ تمام 

پاها روی تنش زنده می شود.
و بعد، از بچه ها خواســتم برای احساسات ساده ای شروع کنند به نوشتن تشبیه با طرف دوم 

ملموس تر:

بهدخــت نژادحقیقــی

تشـــبیه: ماننْدکـــردن 
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 وقتی بد حالم مثل هایالیتری می شوم که نوکش بریده شده.     
رایا مرتضی قاسمی

 وقتی حوصله  ندارم آدم ها برایم مثل گچی هستند که روی تخته غژغژ می کند.                                                                      
دینا شهرزاد

 وقتی ناامیدم مثل توپ سوراخی هستم که هرچه محکم تر به زمین می خورد، بیشتر در خودش 
جمع می شود.

نگین سدیدی

 وقتی می ترسم شبیه عروسک پارچه ای می شوم. در آرزوی فریاد، لیک خاموش.
سوگل خدایی

 خوشحالم مثل بچه ای که برای اولین بار می تواند اسمش را بنویسد.

 سردرگمم مثل پاندول ساعت که دائم این طرف و آن طرف می رود اما نمی داند کجا باید بایستد.
 از انتظار خســته ام مثل ساعت شنی ای که مدت هاست وارونه مانده و منتظر است کسی برش 

گرداند تا حرکت را از سر بگیرد.
مهدیس گلستانی

و کمی بعدتر به احساسات پیچیده تر و تجربه های روحی خاصی رسیدند:

 وقتی نمی خواهم حرف بزنم مثل چســب نواری هســتم که هرچه ناخن زیرش می اندازی، باز 
نمی شود.

 وقتی مجبور می شــوم به اطرافیانم زورکی لبخند بزنم  تخم مرغ شانسی ای می شوم که باالخره 
شکالتش آب می شود و اسباب بازی به درد نخورش بیرون می آید.

 وقتی از خودم ناراضی ام اما بازهم خودم را اصالح نمی کنم مثل پرنســس های دیزنی می شوم که 
گوشه ای می نشینند و آواز می خوانند تا شاهزاده ای بیاید و کفش بلورین را پای شان کند.                                                                
مهدیس گلستانی
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 هر وقت همه ی تالشم را می کنم تا از فرصت هایم استفاده کنم، بد شانسم مثل مهاجمی که در 
مهم ترین مسابقه ی زندگی اش بعد از عبور از میان تمام مدافعان حریف، توپش  به تیرک می خورد.
تابان دخت اروانی

 وقتی می خواهم دروغ بگویم، مثل قایق شکسته ای هستم که هر جایش را چسب بزنی از جای 
دیگر درزش باز می شود.

 وقتی بی دلیل، خیلی خوشحالم، به بادکنک سوراخی می مانم که در هوا می چرخد و می چرخد، 
اما بعد سقوط می کند.

گیلدا مقدم

 ذوق کرده ام مثل کودکی که بعد از ســاعت ها گریه کردن برای اسباب بازی محبوبش، آن را به 
دستش می دهند و در چشم های اشک آلودش برق شادی می نشیند.  

نیکا کاظمیان

و گاهی بچه ها اسفندیار هم شده اند!

 تالش من برای تمرکز کردن سرکالس های اختصاصی مثل ساعت ها جنگیدن  با شیر و گذر از 
بیابان و کشتن اژدها و سر و کله زدن با زن جادوگر و جنگیدن با انواع دیو است.

مها ربیعی

و کم کم بچه ها این تکنیک را برای مفاهیم و احواالت خاص تری هم استفاده کردند:

 در دستان زندگی گیر افتاده ام مثل دروزوفیال مالنوگاستری* در دست دانشمندان که بازیچه ی 
کنجکاوی شان شده است.

پرنیان شجاعی

 چیزی در گلویم گیرکرده است و نمی توانم حرف بزنم مثل سدی پر از آب که بارانی سیل آسا 

هم در آن می بارد ولی بازش نمی کنند تا خالی شود و تمام آن آب و گل را بیرون بریزد.                                                                    
سپیده قندهاری
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 یک لحظه هول شدیدی برم داشت. مانند آن لحظه، آن لحظه ی کوتاه که داری روی صندلی تاب 
می خوری و ناگهان احساس می کنی که تنها اندکی بیشتر از حدی که باید، رفته ای عقب.    

 عشق مانند فلفلی ست که همراه غذا می خوریم: چیزها را خوشمزه تر می کند؛ و درد سوزانندگی 
آن از لذتی که غذا خوردن به ما می بخشد واقعی تر است.

یلدا مهدی زاده

 گاهی فکر می کنم زخم هایی که از آنها فرار می کنم شــبیه همان دختر ریزه ای هستند که سال 
اول مدرسه هم کالسی ام بود. هیچ وقت با او حرف نزدم و حتی اسمش را نمی دانستم ولی همیشه در 

خاطراتم باقی ماند.
صبا رضایی خلیق 

شما هم می توانید امتحان کنید! برای شروع سعی کنید اول وجه شبه های تشبیهاتی را بیابید که اینجا 
آمده است. نوِش جان و روان تان!

* مگس سرکه
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نمی خواهم تکرار باشم، تکراری از آنچه دیده ام و آنچه وجود دارد؛ نمی خواهم غرور باشم، 
نمی خواهم تظاهر باشــم، نمی خواهم خودم را، قلبم را، روانم را به چیزهایی که شده و به 

چیزهایی که وجود دارد محدود کنم.
دلم می خواهد آنقدر روحم بزرگ باشــد و بــزرگ بماند که خودم را فراموش نکنم که 
فراموش کردن دردی است که نمی خواهم و نمی توانم تحمل کنم. دلم می خواهد روحم در 
هنر و زندگی و زیبایی جاری شود، دلم می خواهد تا ابد جاری بماند و می خواهم چشم هایم 
را که می بینی یاد عشــق بیفتی، چون نمی خواهم فراموش کنی که من عشــق می ورزم به 

زندگی، به چیزهایی که وجود دارد، به خود عشق، به چیزهایی که می خواهم باشم.
دلم نمی خواهد باشــم و دیگر نباشــم، من می خواهم بمانم. ماندن، دوست داشتن و بودن، 

چیزهایی است که می خواهم در آنها معنا شوم.

ـــم ـــم باش ـــه می خواه آنچ

پانته آ حسن شـعبانی
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غروب آفتاب آخرین روز تابستان عجیب بود، تلفیقی از شادی، اضطراب، 
ترس و ناراحتی. دوستانم از این حرف می زدند که چقدر مشتاق اند که پس 
از سه ماه همدیگر را ببینند و من به این فکر می کردم که فردا، مدرسه ای 
جدید، محیطی جدیــد و افرادی جدید پیش رویــم خواهند بود و باید با 
کوله باری از خاطرات هشت ساله ام از مهدکودک و مدرسه ی قبلی ام با آنها 

روبه رو شوم.
از طرفی شادی را در آغوش گرفته بودم و از طرفی دیگر باید غم و اضطراب 
را نیز می پذیرفتم. انگار این احساســات پس از غروب آفتاب به من حمله 
کرده بودند، انگار زمانی که آفتاب رفت، ســیاهی شــب با خودش غم و 
اضطراب و شک و گمان را آورده بود. به این فکر می کردم که آیا انتخاب 
درســتی کردم؟ آیا ترجیح آینده ام بر دوســتانم انتخاب درستی بوده؟ اما 
مهم تر از همــه  این بود که پدر و مادرم به من افتخار می کردند، زیرا برای 

اولین بار عقلم بر قلبم پیروز شده بود.
پس از آماده کردن کیفم به سوی کشوی میز رفتم و بیرون کشیدمش: عکس 
دسته جمعی با دوستانم را، آن را برداشتم و پس از چند ثانیه نگاه کردنش، 

درون کیفم گذاشتم. 
حال من بودم با کوله باری از خاطرات و راهی پر از پیچ و خم پیش رویم. 

ـــن روز  ـــید آخری ـــی خورش وقت
ــرد... ــروب می کـ ــتان غـ تابسـ

صفـــا مهـــرا 



1717

در عالم هســتی، کهکشــانی از راه های شیری رنگ هست 
که گوشــه ای از آن را سیاراتی که به دور خورشیدی زرد 
می چرخند، گرفته اند. یکی از این سیارات، زمین خاکی ما، 
تنها منزلگاه شناخته  شــده ی حیات است. قسمتی به نسبت 

کوچک از این ُکره، ایران نام دارد.
ایران پایتخت شلوغی به نام تهران دارد. شهری که یکی از 

محله های آن ولنجک، با وجود سرباالیی نفس گیرش، بیست  و دو کوچه ی تنگ و طوالنی را در خود جای داده 
است. دریکی از این کوچه ها، درطبقه ی سوم  مجتمعی دو بلوکه در واحد سی و دو، من زندگی می کنم.

در اتاق من دیواری  است که تمام آن را کمدی شیری رنگ گرفته است. کمد من به دو جالباسی و شش کشوی 
قد و نیم قد تقســیم شده. یکی از این جالباسی ها خالی است، یا بهتر بگویم تویش لباس نیست. در عوض بالشی 
بنفش و ســفید به یکی از دیوارهای چوبی  اش تکیه زده و جان می دهد برای این که بعد از یک روز ســخت در 
مدرســه رویش لم بدهی. از سقف، ریسمانی نورانی که برقش را از پریز پشت بالشت می گیرد، آویزان است. 

هنوز نمی دانم که وزن مرا چطور تحمل می کند.
آن جا مخفیگاه من است. جایی که از هرچه بخواهم پناهم می دهد. خواه جیغ های قرمز مادرم باشند، خواه رفتن 
به خانه ی پدربزرگ و مادربزرگ. این کمد زادگاه ایده های فراطبیعی نویسنده ای است که هنوز نویسنده نشده.

گوشه ی دنجی در این دنیا که فقط و فقط مال من است.

ــج  ــه ی دنـ یـــک گوشـ
ــا در ایـــن دنیـ

گلشـــید رهنـــورد



آرام از اتاقم بیــرون می روم. 
توی راهرو قدم هــای بلند اما 
بی ســر و صــدا بر مــی دارم. 
می رســم  که  آشــپزخانه  به 
دوروبرم را بررســی می کنم، 
خوشــبختانه کسی به من دید 

ندارد پس می توانم با خیال راحت به غذای روی گاز ناخونک بزنم.
کشــوی زیر گاز را باز می کنم، یک چنگال برمی دارم و با خودم فکر می کنم که اگر 
به ها خام بودند نیم ســاعت دیگر دوباره عملیات را شروع می کنم. بعد از بستن کشو، 
یک بار دیگر دور و برم را چک می کنم که نکند مادری، پدری، من را ببیند. البته اگر 
مامان مرا در حال ناخونک زدن ببیند چیزی نمی گوید، ولی هر آدمی نیاز به هیجان و 

جاسوس بازی در زندگی دارد و چه هدفی واالتر از خورشت به آلو.
در قابلمــه را آرام به ســمت باال بــاز می کنم و به بخار اجازه می دهــم تا روی صورتم 
بلغــزد؛ در حالی که همراه با بخار بوی خورشــت را هم تنفــس می کنم، چنگال را به 

رســـتمی دنـــا 
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ســـفر در زمـــان



ســمت بزرگ ترین قطعه ی به می برم، درست مثل شیری 
که بهترین طعمه را از میان آهوها انتخاب می کند. چنگال 
در بافت بِه نیم پز فرو می رود، نه آنقدر ســفت است که 
صدا دهد و نه آنقدر شل که چنگال به کف قابلمه بخورد، 
به را که مثل بچه ی مؤدبی روی چنگال نشسته توی دهانم 

فرو می برم  و آرام می جوم و قورت می دهم.
در قابلمه را می بندم. چنگال را می شــویم و مسیری را که 
رفتنی با احتیاط طی کرده بودم، شــاد و سوت زنان از سر 
می گیرم. وقتی که جیرجیر در اتاق به اوج خودش رسید، 
کســی صدایم می کند. صدا شبیه صدای ضبط شده  ی خودم 
است، اما خیلی خیلی بهتر. دوباره رو به حال برمی گردم و 
بی توجه به اینکه صدا، صدای مامان نیست، فریاد می زنم: 

»بله مامان!«
یک خانم به ســمتم می آید، هم قد مامان اســت و تقریباً 
مثل او، اما خب... یک جورهایی هم درست عین من است، 

فقط بلندتر.
خانم غریبه ی آشــنا دست به ســینه به آشپزخانه اشاره 
می کند و با لحن رئیس مآبانه می گوید: »حدود یک ساعت 
وقــت داری تا قبل از اینکه بابــا از میدان تره بار برگرده، 
ناهارت را بخوری.« چیزی را یــادش می رود که بگوید، 
اخم می کند و بعد اضافه می کند: »آهان! مامان پیش خاله 

مریمه ،خاله مریم ساعدی.«
شــما را نمی دانم اما مــن یکی اگر خیلــی ناگهانی، یک 
غریبــه در خانه ظاهر شــود که آمار غلطــی از خانواده 
دارد و فامیل هایم را به اســم و فامیل می شناسد، عقلم از 
کار می افتد. در چنیــن موقعیتی و فقط یک کار به ذهنم 

می رسد:»ببخشــید شما؟!« دســتش را به کمرش می زند، 
صورتش را کج و اخم می کند. می پرسد: »تو حتی خودت 

راهم نمی شناسی، مگرنه؟« 
مغزم یک مرحله کندتر می شــود تا این عبارت را تکرار 
کند: »پرســش اســتفهام انــکاری.« هم به مغــزم هم در 
جواب جمله اش می گویم: »جان؟!« یک آه از ســر تأسف 
می کشد و توضیح می دهد: »ببین من توام، دنا. اآلن تو داری 
خود ســه ســال بعد تو می بینی، واضحه مگه نه؟« سرم را 
به نشــانه مخالفت تکان می دهم، توجهی نمی کند و ادامه 
می دهد: »حاال تو باید خورشــت به آلویی که من درست 
کردم بخوری تا قبل از اینکه مامان این ها بفهمند به زمان 
خودت برگردی.« ســکوت می کند تــا اطالعات را هضم 
کنم، یک کاغذ از روی میز بر می دارد و همه جمالتی که 
گفته  روی آن می نویسد، کاغذ را به دستم می دهد و من را 
پشــت میز می نشاند و بشقاب غذا را جلوی من می گذارد. 
بخار از آن بلند می شود. به خودم نگاه می کنم و می گویم: 
»خوشبوســت، دســتت درد نکنه.« می گوید: »خواهش، 
فقــط زودتر بخورش.« غذا را می بلعم، ســرم را روی میز 
می گذارم و وقتــی باال را نگاه می کنم می بینم که در اتاقم 
هســتم، از آشپزخانه بوی خورشــت به آلو می آید و زیر 
دستم برگه ی خالی انشاست، عنوان سفر در زمان باالی آن 
نوشته شده. با خودم می گویم همین خوابم را می نویسم و 
برگه را برمی دارم که توی کالسور بگذارم، یک برگه از 
زیرش سر می خورد. روی کاغذ تمام جمالتی نوشته شده 
است که توی خواب شنیده ام و یک خواهش توی گیومه: 

»تو رو خدا این رو گم نکن.«
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ریاضی



پرمور پریســا 
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ما با چند ضلعی ها از دوران دبستان و حتی قبل از آن آشنا 
می شویم، در اطراف مان می توانیم چند ضلعی های گوناگونی را 
ببینیم: در عالمت های راهنمایی و رانندگی، در معماری های سنتی و مدرن، در 
وســایلی که از آنها استفاده می کنیم؛ اما هرگاه در کارهای هنری آنها را به کار می بریم، 
زیبایی شان را بیشتر درک می کنیم: در کاشی کاری ها، در نقوش برجسته، در آثار باستانی.
در شــماره ی قبل خانم حاجی محمودی نحوه ی رسم یکی از طرح های زیبای هندسی؛ یعنی 
»شمســه« را آموزش دادند، تعدادی از دانش آموزان با ذوق پایه ی هشــتم با اســتفاده از 
دستورالعمل های این مطلب دست به کار شدند و با خط کش و پرگار، شمسه های زیبایی 

را رسم کردند که در اینجا می بینید: 

مایــا بیگلــریمایــا بیگلــری

ــم هنر رس
 شمســه
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ـــی ـــکا پورغالمعل نی

ــعوف ــیدا مشـ ــعوفآرشـ ــیدا مشـ آرشـ

نیـــال نیکخـــواه



ـــن فایضـــی رِوژی
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از همان اولین روزهای نقاشی کشیدن با مداد رنگی خورشیدی بود که در روزهای  نقاشی مان می درخشید و تا حاال 
که بزرگ شده ایم کنارمان است. دایره را می گویم. در دبستان با یک نخ، محیط آن را اندازه گرفتیم و بعد هم قطرش 
را و محیط را به قطر تقســیم کردیم و عددی حول و حوش 3/14 به دست آوردیم. عددی جادویی که گنگ بودنش 
اثبات شده است. عددی که بیشتر از چهارهزار سال سابقه دارد و هنوز معلوم نیست اولین بار کجا و چه کسی از 

این عدد استفاده کرده است.
عدد پی که حاال با عالمت π نشــان داده می شود، عددی حقیقی و گنگ است که نسبت محیط دایره به قطر آن را 

در هندسه ی اقلیدسی مشخص می کند؛ اما تاریخچه ی این عدد جالب چیست؟
با هرم خئوپوس آشنا هستید؟ کسانی که این هرم را مورد بررسی قرار داده اند با کمال تعجب در نسبت اندازه های 
آن، ردپای آشــکاری از این عدد را دیده اند. در واقع حاصل تقســیم مجموع دو ضلع قاعده ی هرم بر ارتفاع آن برابر با 

3/1416 است که تا سه رقم بعد اعشار، دقیقاً برابر با عدد پی است.
یونانیان باستان، این را دریافته بودند که محاسبه ی مقدار دقیق عدد پی کاری نشدنی است و راه  چاره را در آن یافتند 
که یک مقدار تقریبی مناسب برای آن ارائه کنند. ارشمیدس کسر بیست و دو هفتم آن را به دست آورد که سالیان 

ایـــن عـــدد شـــگفت انگیز ســـنا هاللـــی

24



25

دراز از آن استفاده می شد. کسر بعدی که برای محاسبات 
دقیق تر به کار برده شد سیصد و پنجاه و پنج صد و سیزدهم 
بود. ریاضیدان ایرانی غیاث الدین جمشید کاشانی نیز برای 
اولین بار مقدار دقیق نسبت محیط به قطر دایره را به دست 
آورد که تا شــانزده رقم بعد از اعشار درست بود؛ اما در 
تمام این ســال ها  برای این عدد هیچ نشانه ای تعریف نشده 

بود و تنها کمی بیشتر از 
دو قرن است که ما از نماد  
π  برای عدد پی استفاده 
می کنیم. ایــن نماد حرف 
اول یــک کلمه یونانی به 
برای  است.  محیط  معنای 
نخستین بار ویلیام جون،  
در  انگلیســی،  ریاضیدان 
ســال 1706 از ایــن نماد 

استفاده کرد. 
جدیدترین محاسبات، عدد 
پی را تــا دوهزار و هفت 
تقریب  رقــم  بیلیون  صد 

زده اند که این محاسبات توسط کامپیوتر انجام شده است.
آیا فکر می کنید عدد پی فقط درکتاب های ریاضی به کار 
برده شده؟ باید بگویم که سخت در اشتباه اید!                          

  به ستاره ها فکر کنید. آیا می توانید تصور کنید که بتوان 
با آنها عدد پی را محاســبه کرد؟ بایــد بگویم که رابرت 
ماتیوز، این کار را کرده. یا رودخانه ای پر پیچ و خم مثل 
آمازون که متوسط انحراف پیچ های آن از مسیر مستقیم، 
در حدود 3/14 است.                                                       

  شاید باورتان نشود، ولی پی تنها عددی است که در ادبیات 
نیز الهام بخش بوده  است. این عدد ایده ای برای شکل گیری 
نوعی نگارش خالقانه به نام پیلیش )Pilish( بوده است. 
در این شیوه اشعاری نگاشته می شوند که تعداد حروف در 
کلمات آن با کمک عدد پی تعیین می شــود. مایک کیث 

کتابی ده هزار کلمه ای را به این شیوه نوشته است. 
تــا به حال یک ســالگرد 
جشــن  را  ریاضی طــور 
ســال،  هــر  گرفته ایــد؟ 
سالروز عدد پی در موزه ی 
ریاضیــات مایکل آلبرت 
جشن  کالیفرنیا  ایالت  در 

گرفته می شود. 
بــه نظــر مــن هــر عدد 
آنقدرمهم هســت که در 
عدد پی یافت شــود و در 
اســت؛  همین طور  واقــع 
یعنی هر عــددی می تواند 
در آن یافت شــود. تاریخ 
تولد، شماره ی تلفن، نمایشنامه های شکسپیر یا هر کتاب 
دیگری اگر به کدهای عددی تبدیل شود، می توانند خود را 

در لشگر  ارقام عدد پی پنهان کند.
شاید در آینده رکورد محاســبات این عدد شگفت انگیز 
را شــما بزنید. شــاید هم فقط نگاه گذرایی به این مطلب 
بیندازیــد و در چند لحظه ی آینــده آن را فراموش کنید، 
اما این را فراموش نکنید که عدد پی جزئی جدا نشدنی از 

زندگی هر یک از ماست.
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 در نوشته ی »مسئله چیست« که در شماره ی قبل منتشر شد دو مسئله را برای تان طرح کردیم 
و از شما خواستیم برای یافتن پاسخ آنها تالش کنید. تعدادی از دانش آموزان پایه ی هفتم برای 
مســئله ی اول که به »معمای شیرفروش« معروف اســت، راه حل های متفاوتی پیدا کردند که  

تصویر دو راه حل را در تصویرهای زیر می بینید:
مســئله ی اول: شیرفروشی دو سطل ده لیتری شیر داشت. دو مشــتری، هر یک دو لیتر شیر 
می خواستند. یکی از آنها ظرف پنج لیتری و دیگری ظرفی چهار لیتری داشت. شیر فروش این 

مسئله را چگونه باید حل می کرد؟ 

حـــل مســـئله 
پرمــور پریســا 

ــد،  ــواری نباشـ ــه دشـ ــا کـ آنجـ
ــدارد* ــود نـ ــئله ای وجـ مسـ
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روشــا محمد گیاهی و شایا احتشــام زاده اولین کسانی 
بودند که جواب را پیــدا کردند، اما دانش آموزان دیگری 
هم بودند که به شــیوه های متفاوتی مسئله را حل کردند. 
همان طورکه می بینیــد راه حل ها متفاوت اند اما می توان با 
شــیوه های متفاوت به نتیجه ی درست رسید. شما چه راه 
حلی پیشــنهاد می کنید. آیا می توانید یک روش کلی برای 

حل چنین مسئله ای بیابید؟ 
مسئله ی دوم : 1024 بطری نوشــابه داریم. به ما گزارش 
داده اند که یکی از بطری ها مســموم اســت، 10دســتگاه 
آزمایش کننده داریم که اگر یک قطره از مایعی را در هر 

یک از آنها بریزیم  پس از یک ســاعت برای ما مشخص 
می کنند که نوشابه ها مسموم است یا نه. شما یک ساعت 
و نیم وقت دارید تا بطری مسموم را پیدا کنید. چگونه این 

کار را انجام می دهید؟ 
حاال شــما  تا آخردی ماه فرصت دارید کــه راه حل  این 
مســئله را پیدا کنید و در صندوق اتاق ریاضی، در طبقه ی 
سوم متوسطه ی یک، بیندازید. بدانیدکه بی صبرانه منتظر 

پاسخ های شما هستیم.

* ویلیام جیمس، روانشناس امریکایی                                                                    
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زیست شناسی
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موضوع غذاهــای تراریخته یکی از بحث  برانگیزترین موضوعات علمی 
است. غذاهای تراریخته، مواد خوراکی ای هستند که به کمکی مهندسی 
ژنتیک، اندکی تغییر پیدا کرده اند. امروزه مهندسی ژنتیک در بسیاری 
از جنبه های زندگی ما کاربرد دارد و در اغلب موارد، مانند تولید انسولین 

برای بیماران دیابتی، امری پذیرفته شــده اســت. اما هنگام استفاده از مهندسی ژنتیک در مواد غذایی و 
کشاورزی همواره مناقشات باال می گیرد. اما چرا؟ چرا ما با فرایند استفاده از مهندسی ژنتیک در زندگی، 
بــه صورت های مختلف برخــورد می کنیم؟ بیایید بحث را از ابتدا آغــاز و حقایق، نگرانی ها و آینده ی 

استفاده از غذاهای تراریخته را بررسی کنیم. 

تراریختـــه،  غذاهـــای 
ــد* ــا بـ ــوب یـ خـ

ترجمه
رایـــان ســـاقیان
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انسان ها از گذشــته های دور به صورت ناآگاهانه همواره 
در حال ایجاد تغییرات ژنتیکی در محصوالت کشاورزی 
بوده اند. کشاورزان همواره گیاهانی که محصول بیشتری 
می دادند یا گوســفندانی را که فربه تــر بودند، برای تولید 
نسل بعدی انتخاب می کردند؛ بنابراین گیاهان و جانورانی 
با ژن های خاص همواره توســط انســان ها انتخاب شــده 
و پــرورش پیدا می کردنــد. به این ترتیــب تنها ژن هایی 

که مطلوب انســان ها بــود اکثریت پیدا می کــرد. به این 
فرایند، انتخاب مصنوعی ) در تناســب با انتخاب طبیعی/ 
تئوری داروین( می گویند. پس از هزاران ســال انجام این 
فرایند، تقریبا تمام گیاهــان و حیواناتی که امروزه ما به 
عنوان منابع غذایی اســتفاده می کنیم به شدت با آن چه در 
ابتدا بوده اند تفاوت دارند. امــا تفاوت این کار با غذاهای 

تراریخته چیست؟
انتخاب مصنوعی به معنــای دیگر، امیدوار بودن برای یک 
محصول خوب و پربار اســت. مهندســی ژنتیــک اما این 
امیــدواری را بــه حقیقت تبدیل کرده و بــه ما این امکان 
را می دهــد که هر ویژگی ای را کــه می خواهیم )ذرت های 

بزرگ تر، میوه های شیرین تر و حتی گیاهان مقاوم نسبت به 
آفات( در محصوالت ایجاد کنیم. پس نگرانی افراد چیست؟

بگذارید با یکی از بزرگ ترین ایراداتی که افراد به غذاهای 
تراریخته می گیرند شروع کنیم: رانش  ژن. رانش ژن به این 
معناســت که مثالً اگر ما ژن مقاومت به آفات را در بذر 
گیاهی قرار دهیم، ممکن است این ژن، از راه گرده افشانی 
با ژن گیاهان بدون دســتکاری ژنتیکی ترکیب شــده و 

ویژگی جدیدی را در گیاهــان به وجود آورد که مطلوب 
انسان ها نیست؛ اما روش ساده ای برای جلوگیری از رانش 
ژن میان بذرهای تراریختــه و غیرتراریخته وجود دارد. 
مهندســان ژنتیک می توانند بذر هایی تولید کنند که پس 
از یک بار محصول دادن از بین بروند و دیگر توان رشــد 
نداشته باشــند. در این صورت کشــاورزان هر سال باید 

بذر های جدید خریداری کنند.
نگرانی دیگر آن اســت که آیا گیاهان حاصل از بذر های 
تراریختــه با گیاهان غیرتراریختــه متفاوت اند؟ گیاهان 
تراریخته بارها توسط محققان مختلف مورد بررسی قرار 
گرفته اند. محققان طی ســی سال مطالعه درباره ی غذاهای 
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تراریختــه می گویند خوردن غذاهــای تراریخته خطری 
بیشتر از خوردن غذاهای غیرتراریخته ندارند. برای درک 

بهتر این موضوع گیاهان بی تی )BT( را مثال می زنم.
بی تی ژنی است که از یک گونه باکتری گرفته شده و به 
درون ژن بذر گیاهان تزریق شده است. هنگام رشد گیاه، 
این ژن منجر به تولید پروتئین جدیدی در آن می شود. اگر 
آفات، این گیاه را بخورند، پروتئین موجود در گیاه درون 
سیستم گوارش آفات )حشرات( به صورت سم عمل کرده 
و سیستم گوارشی حشرات را از کار می اندازد و منجر به 
مرگ آنها می شــود؛ به این ترتیب این گیاهان تراریخته، 
خود آفت کش تولیــد کرده و به آفات مقاوم می شــوند. 
شــاید این فرایند به نظر هشــدار دهنده باشــد، چرا که 
آفت کش های معمولی را می توان با شستن میوه از بین برد، 
اما در روش مهندســی ژنتیک، آفت کش )سم( در واقع در 
درون مواد خوراکی اســت. اما حقیقت این است که جای 
نگرانی نیست. اینکه چه چیز را سم تعریف کنیم بستگی 

بــه آن دارد کــه از چه 
منظر به آن نگاه می کنیم. 
آنچه برای حشرات مضر 
است می تواند کامالً برای 
انسان بی ضرر باشد؛ برای 
برای حشرات  قهوه  مثال 
ســمی اســت و آنهــا را 
انسان  برای  ولی  می کشد 
اســت؛  بی خطر  کامــالً 
همچنین شــکالت برای 
سگ ها خطرآفرین ولی برای انسان ها مفید است؛ بنابراین 
بی تی نیز تنها برای حشــرات مضر است و برای انسا ن ها 

خطری ندارد. 
و اما اینکه غذاهای تراریخته چه مزیت هایی دارند؟ برای 
پی بردن به مزایای غذاهای تراریخته بگذارید به آنچه در 
بنگالدش اتفاق افتاد نگاهی بیاندازیم. یکی از محصوالت 
کشاورزی مهم در بنگالدش، بادمجان است، اما هر ساله 
بخش زیادی از محصوالت بادمجان این کشــور به علت 
وجــود آفات از دســت می رفت. برای جلوگیــری از این 
فرایند، کشاورزان مجبور بودند از آفت کش ها در سطحی 
گسترده استقاده کنند. استفاده ی زیاد از آفت کش ها نه تنها 
هزینه ی اقتصادی ســنگینی برای کشاورزان داشت، بلکه 
کشــاورزان اغلب به علت اســتفاده از آفت کش ها بیمار 
می شدند. استفاده از بادمجان های تراریخته در سال 2013 
به این فرایند پایان داد. بادمجان ها با اســتفاده از همان ژن 
بی تی، که به آن اشاره شــد، نسبت به آفات مقاوم شدند. 
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در آن ســال استفاده از 
هشــتاد  تا  آفت کش ها 
درصــد کاهــش یافت، 
سالمتی کشــاورزان به 
خطر نیفتاد و درآمدشان 
به صــورت قابل توجهی 

افزایش یافت.   
آنچه در اینجا گفته شــده تنها بخش کوچکی از مســائل 
مربوط بــه غذاهای تراریخته بود. ایــن روش کاربردهای 
بیشتری دارد؛ مانند تولید میوه هایی با میزان آنتی اکسیدان 
باال یــا تولید برنجی همراه با ویتامین های افزوده. محققان 
همچنین به دنبال تولید گیاهانی هستند که نسبت به شرایط 
آب و هوایی نامطلوب مقاوم باشند و بتوانند در خاک شور 
و شــرایط کم آبی، رشــد کنند و محصول بدهند. از آنجا 
که گیاهان تراریخته می توانند به حفظ محیط زیست نیز 
کمک کنند، دانشــمندان در پی تولید گیاهانی هستند که 
بتوانند نیتروژن را از هوا جذب کنند )تنها گیاهان توانایی 
جذب نیتروژن از خاک را دارند(. نیتروژن یکی از رایج ترین 
مواد موجود در کود های کشاورزی است که منجر به آلوده 
شــدن آب های زیرزمینی می شــود و محیط زیست را به 

خطر می اندازد. محققان 
می تواننــد  همچنیــن 
گیاهــان را بــه صورتی 
مانند  کــه  دهند  تغییر 
امریکایی  بلوط   درخت 
کربن دی اکسید هوا را به 
مقدار زیادی جذب کرده 

و از این راه از گرمایش زمین جلوگیری کند.   
انسان های روی کره ی زمین روزانه 5.000.000 کیلوگرم 
غذا می خورند. تخمین زده می شــود که این میزان تا سال 
2050 رشــدی هفتاد درصدی داشــته باشد. اگر بخواهیم 
این میزان غذا را با روش کشــاورزی امروزی تأمین کنیم 
بایــد تمام جنگل ها را از بین ببریم و به جای شــان زمین 
کشاورزی ایجاد کنیم و از مقدار بسیار زیادی آفت کش 
استفاده کنیم، اما مهندســی ژنتیک و تکنولوژی غذاهای 
تراریختــه به ما این امکان را می دهــد که بدون تخریب 
بیشتر جنگل ها و با استفاده از  زمین های کشاورزی فعلی، 
غذای مورد نیاز انسان ها را با روشی کارآمد تولید کنیم. 

*www.courtesy of Kurzgesagt.org
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نگاهی به آینده
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رمز سزار
رمز ســزار یکی از ساده ترین و شناخته شــده ترین شیوه های رمزنگاری است که برای اولین بار ژولیوس 
ســزار برای ارتباط با فرماندهان خود از آن اســتفاده کرد. این رمز یک نوع رمز جانشینی است که هر 
حرف در متن اصلی با حرف دیگری با فاصله ثابت و مشــخصی جابه جا می شــود؛ برای مثال در انتقال با 
مقدار 3، حرف الف با پ و حرف پ با ج و به همین ترتیب جانشین می شوند. البته قبل از نوشتن پیغامی 

به این شکل، نویسنده و گیرنده باید مقدار انتقال را مشخص کنند.

ــک ضرغامیانرمزنـــگاری چیســـت؟ فران

به دانش اســتفاده از تکنیک های ریاضی برای بررسی و شناخت اصول و روش های 
انتقال یا ذخیره ی اطالعات محرمانه به صورت امن رمزنگاری می گویند. رمزنگاری 
یــا cryptography  از ترکیــب دو واژه یونانــی kryptos  به معنی محرمانه 
و graphien  به معنی نوشــتن ساخته شده اســت. هدف اصلی رمزنگاری تغییر 
دادن متــن پیام یا اطالعات بــه کمک کلید رمز و اســتفاده از الگوریتم رمز برای 
برقراری امنیت داده هاست، ولی  عالوه بر این امروزه علم رمزنگاری در موضوعات 
بسیارمتنوعی مانند رأی گیری الکترونیکی، پول های الکترونیکی و مزایده های امن 
هم به کار می آید. در ادامه با برخی از معروف ترین روش های رمزگذاری، تاریخچه 

و طرز رمزگشایی آنها آشنا می شوید.
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رمزنگاری آلبرتی _ ویژنر
در اواسط دهه ی 1400 مردی به نام لئون 
باتیستا آلبرتی با استفاده از یک دیسک 
رمزگذاری  سیســتم  یک  رمزنگاری، 
اختراع کرد. این یک دستگاه مکانیکی 
با دیســک های چرخان بود که امکان 
از روش های  بــرای اســتفاده  زیــادی 

متفاوت جایگزینی را ایجاد می کرد.

 در دهــه ی 1500 بلیــز د ویژنر، در ادامه ی 
ســبک کار رمزنگاری الفبایــی چندگانه 
آلبرتی، رمزنــگاری ای خلق کرد که به نام 
رمزنگاری ویژنر معروف شد. رمزنگاری 
ویژنر کامالً مشابه رمزنگاری سزار است، 
با این تفاوت که کلیــد را در حین فرآیند 
رمزگذاری تغییر می دهد. رمزنگاری ویژنر 
از شــبکه حروفی که از روش جایگزینی 
انتخاب می شــوند، اســتفاده می کند. به این 
شــبکه مربع ویژنر می گویند. این شبکه از 
26 چینش مختلف حروف الفبای انگلیسی 
ســاخته شــده که هر کدام به تعداد یک 

حرف نسبت به هم منتقل شده اند.



چرخ رمزنگاری جفرسون
در اواخــر دهه ی 1700توماس جفرســون یک سیســتم 
رمزنگاری خیلی شبیه به مربع ویژنر اما با امنیت بیشتر 
ابداع کرد. اختراع او شامل 26 چرخ است که حروف الفبا 
روی هر کدام به صورت رندوم نوشــته شده بود. چرخ ها 

شماره گذاری شده و به ترتیب خاصی مرتب شده اند. 

برای رمزگذاری پیام، چرخ ها را به صورتی مرتب می کنند 
که پیام را نمایش دهد. هر خطی به جز خط نمایش دهنده ی 
پیام اصلی، متن رمز به حساب می آید. شخصی که متن رمز 
را رمزگشایی می کند باید ترتیب درست چرخ ها را بداند. 
هنگامی که با استفاده از ترتیب مشخص متن رمز را روی 
دســتگاه، نمایش دهند، متن ســاده در خط دیگری روی 
چرخ ها به نمایش در می آید و با یک نگاه ســاده می شود 

متن اصلی را تشخیص داد.
این مدل های رمزنگاری که به آنها اشــاره شد، جزو اولین 
مدل های رمزگذاری با تکنیک هــای ریاضی و الگوریتم 

خــاص در تاریخ اند. به واســطه ی جنــگ جهانی اول در 
ســال 1917 دانش رمزنگاری پیشرفت های زیادی کرد و 
دولت ها با استفاده از پیام های رمزنگاری شده ی حرفه ای 
و پیشــرفته تر توانســتند اطالعات محرمانه و سری را با 

امنیت باالتری رد و بدل کنند. 
یکی از مهم ترین روش های رمزنگاری پیشــرفته، تلگرام 
زیمرمن در زمــان جنگ جهانی اول بود. تلگرام زیمرمن 
وســیله ی ارتباط مخفی بین آرتور زیمرمــن، وزیر امور 
خارجه ی آلمان و هاینریش فون اکارت، ســفیر آلمان در 

مکزیک بود.
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یکی دیگر از رمزنگاری های مهم تاریخ ماشین رمزنگاری 
انیگماست که آرتور شــربیوس انیگما در اواخر جنگ 
جهانی اول آن را اختراع کرد. انیگما ماشینی الکتریکی- 
مکانیکی بــود که از آن برای رمزگذاری و رمزگشــایی 
پیام های مخفی استفاده می شد. می توان گفت ماشین انیگما 
به دلیل تعدد پیکربندی های مختلفش به هیچ شکلی قابل 

رمزگشایی نبود.

 منابع:
ویکی پدیا فارسی

کتاب رمزنگاری چیست؟/جین- سباستین کورون/ فرخ لقا معظمی
سایت کریپتوگراف

ویکی پدیا
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ســیب، میوه ای است که تاریخ بشریت را بارها و بارها در برهه های زمانی مختلف 
تغییر داده اســت. از سیب  آدم و حوا گرفته که منجر به هبوط انسان شد، تا سیبی 
که روی سر نیوتن افتاد و صفحه ی جدیدی در علم فیزیک بازکرد و نهایتاً سیبی که 
پشــت موبایل ها، لپ تاپ ها  و سایر وسایل الکترونیک بسیاری از مردم دنیا نقش 

بسته و به شخصه سیب مورد عالقه ی من هم هست: سیب گاززده ی شرکت اپل.
آمار نشان داده که از هر صد نفری که از محصوالت این شرکت استفاده می کنند، 99 نفر داستان پشت 
این سیب گاززده را نمی دانند یا اطالعات اشتباه دارند. در واقع، داستان پشت این سیب به شکل غیر قابل 

باوری ساده است.
اولین سؤالی که هنگام نگاه کردن به لوگوی این شرکت به فکر آدم می رسد این است که: چرا سیب؟

هنگامی که شــرکت اپل به ثبت رسید، اســتیو جابز تنها یک روز فرصت داشت که یک نام و لوگو 
انتخاب کند تا روی ســربرگ ها و دفاتر مربوط به این شرکت قرار بگیرد. این شد که با راب جانوف، 
گرافیستی نه چندان مشهور در آن زمان، تماس گرفت و از او خواست که همدیگر را ببینند و یک نام و 

لوگو برای این شرکت »دست و پا کنند.«
راب جانوف و استیو جابز از نام های پیشنهادی برای این شرکت یک لیست تهیه کردند. یکی از این 
نام ها، ســیب یا اپل بود. عالقه ی بســیار هر دو نفر به این میوه از یک طرف و عشق به گروه موسیقی 
بیتلز )Beetles( -که ناشر آهنگ های آن شرکت اپل ریکوردز بود- از طرف دیگر، باعث شد که 
اپل در صدر جدول لیست نام های پیشنهادی آنها قرار بگیرد. از آن جایی که هیئت مدیره ی این شرکت 

نوپا هم با این اسم موافقت کردند، این اسم رسماً به عنوان نام این شرکت انتخاب شد.
جانوف یک روز فرصت داشــت که یک لوگو برای شرکت اپل طراحی کند. او یک سیب کشید و 
برای این که آن را با سایر میوه های گرد نظیر گیالس، آلو وچیزهای دیگر اشتباه نگیرند، به اندازه ی 
یک گاز از این سیب برداشت. این چنین معروف ترین لوگوی جهان در چهار دهه ی اخیر طراحی شد.

ســیب شرکت اپل، ســیب آدم و حوا نیست. سیب گاززده ای نیســت که باعث مرگ آلن تورینگ، 
نابغه ی ریاضی وکامپیوتر شد و حتی سیبی نیست که استیو جابز با فروشش اولین درآمد زندگی خود 
را به دســت آورد. این سیب، یک ســیب گاززده ی معمولی است. گرچه، این سیب گاززده ی معمولی، 

معروف ترین سیب گاززده ی دنیاست.

ـــا  ـــیب گاززده ی دنی ـــن س معروف تری

آریانا حسـین خانی
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استار شــیپ برای اولین بار توسط 
اندازی  راه  اســکایپ  بنیان گذاران 
شــد و امــروزه در چندین شــهر 
جهان فعالیت می کنــد. این کمپانی 

روبات هایی در جهت حمل و نقل غذا یا بســته های اداری ســاخت. دفتر مرکزی تجارت این شرکت در 
سان فرانسیســکو قرار داد و دفاتر دیگر این مجموعه در انگلســتان، آلمان، کالیفرنیا و واشنگتن مستقر 
اســت. این کمپانی در سال 2014 میالدی تأسیس شــد. اولین روبات های تولید شده ی آنها توانایی پیمودن 

5000 کیلومتر را داشتند. 
آنها می توانند در پیاده رو ها با حداکثر ســرعت شش کیلومتر در ســاعت راه بروند. اگر عملیات آنها به 
هر دلیلی متوقف شود، می توان این روبات های برقی را از راه دور نیز کنترل کرد.آنها دارای جی پی اس اند 
و  فقط بــرای تحویل بســته در 
استفاده  کوتاه  نسبتاً  مسافت های 
می شــوند. آنها به یــک مجموعه 
سنسور مجهز شــده اند که شامل 
اســت،  بلندگودار  دوربین هــای 
بنابراین می توانند با انســان هایی 
که دیــدار می کنند ارتباط برقرار 
کنند. روبات های این شــرکت تا 
به حال 100000بسته را در میان 

کاربران خود رد وبدل کرده اند.

ســنا ســادات ذبیحی

ــیپ ــای استارشـ روبات هـ



4064

اجتماعی



41

جامعه شناسی یعنی شناخت شرایط و قوانین حاکم بر جوامع مختلف جهان. این خصوصیات 
عمومــاً در هنر و ادبیات هرجامعه نفوذ می کند و بخشــی از آن می شــود. به همین جهت 
داستان  خوانی و تحلیل آن جزئی از کالس جامعه شناسی یازدهم انسانی است که با حضور 

دبیران جامعه شناسی و ادبیات و نگارش برگزار می شود.
انتخاب داســتان خود یکی از مراحل حســاس کار اســت. داســتان باید مرتبط با درس 
جامعه شناســی و دارای ارزش ادبی باشد. این بار داستانی که انتخاب شد، التاری نام داشت 
که اثر شرلی جکســن نویسنده ی امریکایی است. داستانی که روایت یک فرهنگ جهانی 
بســیار قدیمی در بستر تاریخِی مدرن بود و در قالبی نو و از دیدگاهی جدید به انتخاب بین 
قربانی شدن من یا دیگری پرداخته بود. قصه ی خشونت طلبی در قالب سنت. التاری داستان 

گزارشـــی از کالس جامعه شناســـی مرتضی قاسمی رایا 

ــِی ادبیـــات جامعـــه شناسـ

امام پور شــیرین  از  طرح 
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مردمان دهکده ای است که دربیست و هفت ژوئن هر سال 
دور هم جمع می شوند و آیین قربانی کردن کسی را انجام 

می دهند که با التاری )قرعه کشی( انتخاب می شود.
با اینکه از ابتدای داستان جزئیات خیلی دقیق به حادثه ی 
ناگوار پایانی اشاره می کردند، ظرافت این نشانه ها ما را از 

پی بردن به حقیقت باز می  داشت.
داســتان را خواندیم و ســپس موضوع کتــاب به بحث 

گذاشته شد.
-آیا انســان ذاتاً خشــن اســت و میل به پیروی از چنین 
آدابی دارد؟ و یا ترس از ناشــناخته ها و میل به کنترل و 
پیشــگیری از اتفاقات ناگوار، او را وادار به انجام چنین 

اعمالی می کند؟
اینها سؤاالتی بود که بچه ها پرسیدند و سپس همگی سعی 

کردند پاسخی برای شان پیدا کنند.
پاسخ ها عموماً به تأثیر عادت بر خلق و خوی آدمیان اشاره 

داشت و بودند افراد انگشت شماری که خشونت را ویژگی 
فطری و ذاتی انسان بیان کردند.

همچنین به این نکات اشــاره شــد که چگونه سنت ها از 
کودکی بر انســان تأثیر می گــذارد و تبدیل به تنها راهی 

می شود که آدم برای زیستن بلد است.
برخی از بچه ها نیز این موضوع را عنوان کردند که عموماً 
ریش سفیدان هر فرهنگ اصرار به اجرای آن دارند. تالش 
برای پیدا کردن دلیل این پافشــاری به تأکید بیشــتر بر 

عادات و تأثیر محیط رشد بر انسان انجامید.
در طول این جلسه، ربط داســتان با درس ها، پرداختن به 
موضوع »فرهنگ جهانی« که درس جامعه شناسی مان بود، 
حضور دبیر نگارش، گفتگو ی کالسی و البته خود داستان، 
اعضای کالس از جمله خود معلم ها را به شوق وا می داشت 
و در پایان، همه موافق بودند که جلســه ای بسیار سازنده، 

پویا و لذت بخش را تجربه کرده اند.

امام پور شــیرین  از  طرح 
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روز یکشــنبه 19 آبــان میزگردی با 
موضوع »محیط زیست و پوپولیسم« 
در کتابخانه ی مدرســه برگزار شد. 
برگزارکننــدگان ایــن جلســه دیبا 
احتشامی، دینا شهرزاد، فریماه فالح، 
پانیذ قره ســوری، رایا مرتضی قاسمی 
و یلــدا مهــدی زاده از دانش آمــوزان 
یازدهم انســانی بودند. هدف میزگرد 
بررســی اعمال و نقش گرتا تونبرگ 
در فعالیت های محیط زیستی بود. در 

این زمینه دو گروه مخالف و موافق وجود داشت که قرار بود هرکدام دالیل موافقت و مخالفت 
خود را  با نقش این فعال محیط زیست به تفصیل شرح دهند.

گروه مخالف معتقد بودند که گرتا تونبرگ به عنوان یکی از صاحبان کرسی سازمان ملل تاکنون 
هیچ راه حلی برای رفع مشــکالت محیط زیست ارائه نکرده و صرفاً صدای اعتراضش بلند بوده 
است. همچنین گرتا را فردی غیرمتخصص و از مهره های حزب سوسیال دموکرات برای انتخابات 
می پنداشــتند. گرتا اعالم کرده بود که تا ســال 2030 باید هشــتاد درصد گازهای گلخانه ای را 

نیـــکا کاظمیـــان

محیـــط زیســـت و پوپولیســـم
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کاهش داد در حالی که در تعهدنامه ی پاریس مقرر شــده 
که تا ســال 2050 این کاهش بین چهل تــا هفتاد درصد 
باشد، که این نشــان دهنده ی منطبق نبودن سخنان گرتا با 
معاهده ی پاریس و نداشــتن مبنای علمی آن سخنان است. 
آنها بر این باور بودند که دربارۀ گرتا بزرگ نمایی صورت 
گرفته اســت تا حدی که مستندی به نام »جهان را دوباره 
گرتا کنیم« ساخته می شــود و مخالفان، ساخت این فیلم 
را به بازی های سیاســی و اعمال پوپولیستی او ربط دادند. 
آنها گریه ی گرتا در ســازمان ملل را از نشانه های بازی با 

احساسات عامه ی مردم دانستند.
گروه موافــق در ابتدای بحث خود اذعان داشــتند که از 
دیالوگ های گرتا دفــاع نمی کنند بلکه مدافع راه و روش 
او هســتند. آنها خاطر نشان کردند که بستر مناسبی که 
این روزها برای اعتراضات محیط زیســتی به وجود آمده 
است یکی از دالیل ســروصدای مرتبط با گرتا تونبرگ 

در ســطح جهانی اســت. او بعد از یک روز 
بســت نشســتن در مقابل پارلمان سوئد و 
نرفتن به مدرســه، توجه  رسانه ها را به خود 
معطوف کرد که این مسئله دلیلی بر اهمیت 
موضوع محیط زیست و تغییرات اقلیمی در 
قرن کنونی است. حرکت اعتراضی او نسبت 
به شرایط نامســاعد کره ی زمین نیز که با  
اعتصاب و نرفتن به مدرسه همراه بود، موجب 
شــد تا گرتا تونبرگ بیش از سایر فعاالن محیط زیست 
دیده شــود. نکته دیگر اینکهـ  بــه نقل از خود تونبرگ، 
داشتن نوعی اوتیسم باعث شــده است تا او متمرکزتر و 
مســتقیم تر به موضوع محیط زیست بپردازد. موافقان در 
جــواب اینکه چرا یک فرد متخصص نباید  به جای گرتا 
تونبرگ صاحب کرسی ســازمان ملل باشد، پاسخ دادند 
که سیاســت مداران صــدای متخصصان را نمی شــنوند یا 
متخصصان تاکنون هیــچ گاه در این زمینه اعتراضی جدی 
نکرده انــد، بنابراین گرتا تونبرگ به عنوان یک معترض 
سرسخت و اهرم فشــار در برابر سیاسیون قد علم کرده 

است تا آنها را وادار به پذیرش معاهده ی پاریس کند.
در پایان از دانش آموزان شــاهد میزگرد خواسته شد تا با 
کارت های آبی و قرمزی که در اختیارشان قرار داده بودند، 
رأی خود را درباره ی این دو دیدگاه اعالم کنند که مخالفان 

در نهایت بیشترین آراء را کسب کردند.
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کیفش را روی دوشــش می اندازد و با لجبازی به چشمان 
مادرش چشم می دوزد. 

- اگــه به قدری بهــم اعتماد نداری که بزاری با دوســتام 
برم بیرون چرا می تونم دور این شــهر کوفتی تنهایی برای 

کالسام بچرخم؟
- شیرین...

نمی ایســتد تا جوابی بشــنود. می چرخد و دو سر سیم را 
از جیب هایــش بر مــی دارد و داخل گوشــش می گذارد. 
لحظه ای تأمل می کنــد تا قدم هایش دقیقاً با ضربان  جاری 
در گوشــش هماهنگ شود. شیرین عاشق استقاللی است 
که دارد. عاشــق این است که می تواند روال های خودش را 
داشته باشد. اینکه درکاری به قدری استاد شود که به بقیه 
بگوید چه کنند و چه موقعی. عاشق این است که می داند 
موبایل را کجای ژاکت باید گذاشت تا در شلوغی و میان 
جمعیت کســی آن را نقاپد و در کدام ایستگاه باید سوار 
کدام کوپه بود که راحت تر بتواند پیاده شــود. این افکار 
لبخندی روی صورتش می نشــاند. از پله ها پایین می رود. 
چه قدر خلوت! باورش نمی شود که صبح پنجشنبه مترو 

این قدر خلوت باشد.
روی سکو می ایستد و به ساعت دیجیتال روی دیوار نگاه 
می کند. اعداد قرمز رنگ هم در چشــمان او زل می زنند.  

10:06:48
***

به نسیم گفته بود که دیگر خسته شده است. امروز رسماً 

استعفایش را تحویل می دهد و دیگر پایش را هم توی آن 
دفتر کذایی نمی گذارد. اصالً چرا از اول تصمیم گرفته بود 
که آنجــا کار کند؟ طبیعتاً خودش تصمیــم نگرفته بود. 
پدرش گفته بــود اگر می خواهد ادبیــات بخواند، خوب 
بخواند. اصالً به او چه. شرط بسته بود که سر ماه سیمین 
برمی گردد و بد هم نگفته بود. سِر ماه، اگر به خاطر نسیم 
نبود، پشــت در آپارتمان در حال التمــاس می بود. انگار 
روزگار با پدرش دســت به یکی کرده بود. یک دانشجو 
بدون ســابقه ی کار در انتخاب شــغل، دست بازی ندارد. 
اگر کاری هم پیدا می کرد، حتی نمی توانست یک هفته ی 

زندگی در تهران را هم تأمین کند. 
زنگ در را می زند و در باز می شود. چراغ ها روشن است. 
کارمندان پشــت میزهای کار یک شکل خود نشسته اند 
و ســالن بزرگ پر از صدای همهمه ای یکنواخت اســت 
که تنها با صــدای گاه گاه تلفن ها می شــکند. کلید چراغ 
کوچک رومیزی را فشار می دهد. تیک... . چراغ سوسویی 
می زند و با صدای سوتی روشــن می شود. انگار دیگر این 
دفعه ی آخری است که روشن خواهد شد. محوطه ی اداری 
ساختمان خیلی درهم  فشــرده و بسته است. دو پنجره به 
ســمت دیوار ساختمان کناری باز می شود و جز از صدای 
آژیر و بوق و تردد فرســودنی ماشین ها نمی توان از وجود 
دنیای بیرون مطمئن شــد. وارد ساختمان که می شد حس 
می کرد سوسکی اســت که کســی داخل جعبه ی چوب 
کبریتی تپانده باشد. چندبار ســعی کرده بود که با یک 

زینـــب ســـهراب پور

ــوری جمهـ



گلدان گل، ذره ای حیات به دفتر بی روح ببخشد. ولی تک تک 
گیاه ها یکی پس از دیگری خشک شده و از بین رفته بودند. 
به ساعت مانیتور نگاه می کند. نیم ساعت به تعویض شیفت 
مانده. روزکاری او حتی رسماً شروع نشده. می نشیند و الی 

کتابی را باز می کند.
***

سرش را باال می گیرد. اسم ایستگاه پیدا نیست. زنی درست 
مقابل او ایســتاده. کمی جابه جا می شــود تا بیرون را بهتر 
ببیند. صدای حرکت قطار و افراد داخل آن به گوشش هجوم  

می آوردند.
- لعنت به سیم چینی!

در بسته شد. سعی کرد بسته شود ولی با بدن فربه زنی مواجه شد 
که با چرخی در دست عجله ای برای حرکت کردن نداشت. در 
که بسته شد، میان انبوه صدای واگن به زور شنید که: »ایستگاه 
بعد، شهید همت« همانجورکه جسد هدفونش را نگاه می کرد، 

خدا را شکر می کردکه الزم نیست کل راه را بایستد.
***

- خانم شاهد. خانم شاهد.
- بله؟

- سیمین...
سرش را باال آورد. خانم نوذری بود. دستپاچه شد. کتاب را 
بســت. خانم نوذری لبخندی زد و گفت: »سالم.« جواب داد: 

»سالم، چه خبر؟ خوبید؟«
- بله

خدایا، چــرا  لحنش اینجوری بود؟ بلند شــد، روی دوپایش 
محکم ایستاد و سعی کرد دست و پایش را جمع وجور کند.

- کاری داشتین؟!

- چرا اینقدر سرد حاال؟ 
داشت ســعی می کرد که خیلی آرام یک نصفه قدم عقب 
بــرود، اما محکم به میز خورد. چــراغ پیزوری یک دور 

خاموش و روشن شد.
- کاری داشتین؟

تکیه اش را از این پا به آن یکی عوض کرد. وای، کاشــکی 
فقط زودتر برود.

-  خانم شاهد، من امروز باید برم مدرسه ی پسرم. کالً نیم 
ســاعتم از شیفت نمونده. کی بهتر از شما که تماسای منو 

جواب بده...
چشم هایش را بی شــرمانه دوخته بود به صورت او. نسیم 
گفته بود که اگر یک بار دیگر از سیمین خواست که جای 
او بایســتد، قبول نکند. پیش خودش می گوید: »آره، حتماً 
با مدرسه ی پســرش قرار داره! کی ساعت 7 صبح مدرسه 
قرار داره؟« هنوز داشت نگاهش می کرد. از گوشه ی چشم، 
سیمین دید که در باز شد و نسیم به منشی دم در سالم کرد.

- وای خدایا، باید بگوید نه! 
- چی شد پس؟

چشمان نسیم را دید که به یک باره از پشت کله ی منشی 
روی او و نوذری افتــاد. حس می کرد دارد بین میز و نگاه 

نسیم و خانم نوذری له می شود. 
- باشه خانم نوذری.

نــوذری دهانش را باز کرد که چیزی بگوید ولی چرخید 
و با قدم های بلند رفت سمت میز کارش. دکمه ای را زد و 

کامپیوترش را خاموش کرد.
- وای باز چی کار کردی؟

***
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- خانم هــای محتــرم، این محصولی که به شــما نشــون 
می دم بهترین در نوع خودشــه. وارداتیــه از بنگالدش و 
توی تمام کشــورهای اروپایی ازش اســتفاده می شه. این 
جای قاشــق چنگال که پالستیکیه، نشکنه، ضدآبه و ضد 
ضربه. خانومایی که ازم خریدن همه راضی بودن. جنسش 

تضمینیه. بخر اگه خوشت نیومد بیا بهم پس بده.
اس ام اس را این جوری ادامه می دهد: »اینکه مامانم نمی ذاره 
بیام کــه هیچی، هدفونمــم ترکیده باید بــه خزعبالت 

دستفروشا توی مترو گوش کنم.«
- پر جنسه آخه. بیچاره اون صاحاب مغازه ها.

زن چاقی که با چرخ دستی وارد شده بود کنارش نشسته 
بود و داشت با کسی روی صندلی های مقابل، حرف می زد.

- ولــی واقعاً ترســناکه. من از جلوش رد شــدم تا حاال... 
پالسکو خیلی قدیمیه. خیلی هم زشته.

پالســکو؟ پالســکو را این آدم ها از کجا می شناســند؟ 
بــه موبایلش نــگاه می کرد ولی گوشــش به آنهــا بود. 

نوشت:"جریان پالسکو چیه؟"
- حاال چه قدر جدیه؟

پالسکو چه خبر است؟ شاید شلوغ شده؟
- نمــی دونم وهلل. مــن تازه فهمیدم خودمم. پســرم اونجا 
شاگرد مغازه س. خیلی پسر زرنگیه. یعنی خدا عمرش بده، 

هم کار می کنه هم درس می خونه ...
جواب آمد که »پالسکو چیه؟«  نوشت: »هیچی ولش کن.«

***
ساعت 7:50 اســت نســیم هنوز کنارش نشسته و دارد 
سرزنشش می کند. تازه بعد از ده دقیقه بود که یک صندلی 
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برای خودش آورد و به فحش دادن به او و نوذری ادامه داد.
- تو هنوز نفهمیدی که هر غلطی می کنه برا خودش می کنه؟ 
بقیه براش مثه یه وسیله می مونن، همین. به توکه مخصوصاً 
زورش می رسه، همین جور ازت استفاده می کنه و بعدم یه 

روزکه دیگه به دردش نخوری زیرآبتو می زنه، می ره.
- می دونم.

- پس چرا اینجوری می کنی با خودت؟ یه روز نیم  ساعت 
زودتر باید بره مدرسه ی پسرش، یه روز باید بره تعمیرگاه 
ماشینشو بگیره یه ساعت زودتر می ره، اصالً ببینم تا حاال 

شده باهات حرف بزنه ولی ازت چیزی نخواد؟
- نمی دونم.

- چرا می دونی...
تلفن زنگ می زند. دستش را از دستان نسیم بیرون می کشد 

و سریع خط را وصل می کند.
- آتش نشانی تهران، بفرمایید.

از پشــت خط صداهای زیادی به گوش می رســد. صدای 
خشدار مردی می آید:
- اینجا آتیش گرفته.

- فکر می کنی من به فکرت نیســتم که اینارو می گم. به 
نظرت برا من فرقی می کنه؟ آره معلومه فرقی می کنه چون 
تو برام مهمی. همیشــه که تلفن نیست که نجاتت بده از 

واقعیتای زندگیت.
صدای جیغی از پشت تلفن حواس سیمین را به تلفن جمع 

می کند. قلبش به تپش می افتد. 
- آقا آدرس حادثه کجاست؟

- پالسکو. ما توی پالسکوییم.



انگشــتانش به سرعت روی کلیدهای کیبورد باال و پایین 
می پرنــد. محل حادثه: پالســکو، جمهــوری، منطقه 11 

شهرداری تهران.
- طبقه ی چندم هستید آقا؟

- این سؤاال چیه خانوم ماشین بفرست!
- طبقه ی چندم؟

- دهم
- اسمتون چیه آقا؟

صدای شکستن شیشــه آمد. صدای فریاد و صدای زوزه ی 
شعله های آتش.

- الو؟
صدای بوق ممتدی می لرزد. تلفن را برمی دارد. 

- منطقه ی 11 به گوشم.
- آتش ســوزی. زمان گزارش 7:58. پالسکو. طبقه ی ده یه 

تعداد زیادی هستن. ارتباط قطع شده با گزارش دهنده.
- خیله خوب ممنون.

و تمام. شــغل او این است. هر روز پشــت این صندلی 
بشــیند، مــردم در حــال اســتیصال زنــگ بزنند. او 
مشخصات شــان را بگیرد، درد و بدبختی شان را بشنود 
و بعــد بنشــیند تا تلفن دوبــاره زنگ بزنــد. در ذهن 
ســیمین تمام کســانی که زنگ زده اند هنوز دارند در 
آتش می ســوزند یا گیرکرده اند و دارند از نشــتی گاز 
خفه می شوند. او هیچ کدام را هرگز نمی بیند و نمی داند 
کدام های شــان هنوز نفس می کشــند، کدامشــان زیر 
خاک اند اما صداهای شان تا ابد درون او ضجه می زنند. 

***

- ایستگاه بعد، شهید بهشتی..
صحبت های آن زن شــیرین را یاد اولین باری انداخت که 
پالسکو را دیده بود. سوار ماشــین بود، با مادر و پدرش. 
هر دوی شــان لبخند می زدند. در یاد قدیم های خودشــان 
غــرق بودند. مادرش یک دفعه گفت: »شــیرین ببین اون 
ساختمونو«. با دست نشان داد. ساختمان بلندی بود. باالی 
باال، روی سقف ساختمان نوشته بود: »یاحسین، عاشورای 
پالسکو«. پرســید: »یعنی چی آخه؟« همه شان خندیدند. 
مادرش گفت: »وقتی ما مدرســه می رفتیم یکبار یه کسی 
خودشــو از اون بــاال پرت کــرد پائین. بهــش می گفتیم 
ساختمون خودکشــی. یکی از همکالسیام هم هر زنگ 
تفریح عوض اینکه بیاد بازی کنه خیره می شد به ساختمون. 
می گفت می خواد نفر بعدی که بپره رو ببینه«. شیرین به 
ساختمان باستانی نگاه کرد. دورتر هم که شدند چشمش 

هنوز به دیوارهای سیمانی و دوده گرفته ی پالسکو بود. 
- شهید مفتح. ایستگاه بعد، هفت تیر.

درها باز شــد و جمعیتی ســرخ رو به هم فشار آوردند تا 
وارد شوند. از جای بلند شد و به در نزدیک شد. ساعت را 

نگاه کرد: 10:40.کم کم داشت دیر می شد.
- واقعاً داشــت می سوخت. دودش قشنگ از دور معلومه. 

ما همین اآلن جمهوری بودیم.
- آره بابا آتیش نشــانی  هم اومده بود. ولی آدما تمام دور 

پالسکو جمع شدن. نتونستیم بریم از نزدیک ببینیم.
***

- ای بابا، حالتو گرفتم...
ســیمین به میزهای اطراف نگاه می کرد. به طرز مشهودی 
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تعداد تماس ها باال رفته بود. چراغ تلفن نســیم روشن شد. 
بالفاصله تلفن او هم همینطور.

- الو؟ من از جمهوری زنگ می زنم. روی آسمون یه دودی 
می بینم... روی پالسکوئه؟ آره... وای، آره... روی پالسکوئه.
صدایش لبریز از هیجان بود. شعله های آتش برای او چیزی 

جز یک موضوع برای صحبت هنگام شام نبود.
- بله آقا گزارش این آتش ســوزی گرفته شــده. ممنون از 

تماستون.
سرش را روی ساعدش می گذارد. صدای نسیم را کمابیش 
می شنود که با فرد پشت خط دعوا می کند. صورتش گرم 
اســت. صدای شکستن شیشــه می آید. سرش را به سمت 
آشــپزخانه می چرخاند ولی کســی آنجا نیست. از روی 
صندلی بلند می شــود و لیوانی آب بــرای خودش می ریزد. 
شیشــه ی خنک را به گونه اش می فشارد. قطره های اشک 
با تعرق آب روی لیوان، به هم می آمیزند و جاری می شوند. 
مردم تشنه اند. تشــنه ی فاجعات، خبرهای بد. از خبر بد 
سیر نمی شــوند. از گرانی اگر نشــد ایراد ندارد، از یک 
بمب گذاری، یا شــاید هــم مرگ یک کــودک کار در 
خیابان ها. هم دیگر را تشــویق می کنند و در دادن خبر بد 
با هم مسابقه می گذارند، انگار که بدبختی دیگران است 
که ثابت می کند که آنها خوشــبخت اند. نسیم با چهره ای 
برافروخته وارد می شود. ســیمین آستین را به چشمانش 
می کشد و رو به ســینک برمی گردد. نسیم همانجور که 

برای خودش از پارچ آب می ریزد، می گوید:
- یعنی ما رو کشتن ملت. خوب عزیزم وقتی آتیش نشانی 
رو می بینی که اونجاس چرا زنگ می زنی عزیز من؟ می گم 

خانم گزارش این آتیش به دستمون رسیده. میگه خوب من 
چه می دونستم؟ می گم خوب چشه کورتو باز کن! یا گوش 

کرتو، منم صدای آژیرا رو می شنوم از پشت خط.
سیمین لبخند به لب بر می گردد و نگاهش می کند.

- برو خونه. این پالسکو مالسکو حالتو خراب کرد.
- اآلن؟ تازه ساعت دهه. چرا برم من خوبم.

- خورســندی اضافه کاری می خواست، طفلک اومده ولی 
میز کار نمونده. به خاطر اون.

***
- آره... بعد می دونستی مالک اصلی شو اعدام کردن.

- آره بابا!
مســابقه ای بود که چه کسی اینترنت ســریع تری دارد و 
تندتر صفحه ی ویکیپدیا را می خواند. همه شان هزاربار از 
جلویش رد شــده اند اما یک بار هم متوجه اش نشــده اند. 
یادش می آید یک دفعه کــه خیلی کوچک بود با پدرش 
داشــتند از مقابلش رد می شدند. هنوز خیلی کوچک بود 
چون صندلی عقب نشســته بود. پدرش داشــت می گفت 
که: »...حاال شــیرین اآلنو نبین همه ی این ساختمونا اینقد 
بلندن... اون زمانا پالسکو برا خودش از عجایب بود. چه 
قدر بلند بود...« حرفش را قطع کردم: »هنوزم بلنده. ببین.... 
از همه کناریاش بلندتره«. لبخندی زد: »آره ولی اون زمانا 
قشنگ توجهو جلب می کرد. االن دیگه کم و بیش خرفت 
شده«. ترافیک عجیبی بود. مدت طوالنی به ساختمان پیر 
نگاه می کرد و سعی می کرد آن ساختمان کهن را با عظمت 
اولیه اش تصور کند. خیلی هم ســخت نبــود. تصورش را 

می توانست بکند. 
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- دروازه دولت، ایستگاه بعد سعدی
این ایستگاه شیرین بود.

***
وسایلش را بر می دارد و مقنعه اش را صاف می کند. 

- مطمئنی که....
- آره، تو برو خونه.

از دور آقای خورســندی را دم در ورودی می بیند و سرش 
را با لبخندی ســاختگی برایش خم می کند. نمی داند نسیم 
چه جوری راضی اش کرده که بیاید دفتر. به سمت در کمی 

هولش می دهد.
- برو دیگه یاهلل! با تاکسی هم برو خسیس بازی در نیاری.

- خدافظ.
دم در می ایستد تا تاکسی بیاید.
***

قلبش یکی در میان می تپد. پنج ثانیه. یک قدم جلو می رود. 
چهار ثانیه. کســی با آرنجش محکم با او برخورد می کند. 
سه، دو. درها بسته می شوند. قطار، اول جیغی می کشد و بعد 
راه می افتد. حاال قلبش تند می زند. دو برابر آنچه باید. اجازه 

می دهد بدنش شل شود و به دیواره ی واگن تکیه می کند. 
- خوبی؟

یک دانشجو با آرایش غلیظ دارد به صورتش نگاه می کند 
و آدامس می جود. 

- خوبم.
خوب است؟ نمی داند. هرگز مسیرش را اشتباه نرفته است. 
هرگز جز به آنجا که باید می رفته، نرفته بود. دختر هنوز 

نگاهش روی شیرین است.

- خوبم جدی، مرسی.
- سعدی.

کوله اش را پشتش جا به جا می کند.
***

راننــده صــدای آهنگــش را زیادتر کرد. ســیمین فکر 
نمی کرد بیشــتر از این هم ممکن باشــد. نگاه راننده از 

داخل آینه به اوست.
- خانم می دونی این ترافیک برای چیه؟ 

 دوبار بوق زد.
-  واس اینکه پاالسکو آتیش گرفته.

خواننده با صــدای کریهش به توصیف معشــوقش ادامه 
می دهــد و راننده هم با صدای بلنــد در مورد فضاحت این 
مملکت و سیســتم جوازدهی شــهرداری فریاد می کشد. 

دوباره بوقی می زند.
- دیگه نمی تونم.

- جونم؟!
- دیگه نمی تونم.

از ماشــین پیاده شد و در را با بیشــترین شدت ممکن به 
هم کوبید. صدای راننده را به زور شــنید که به او فحش 
آبدار می داد، ولی منتظر شنیدن ادامه اش نشد. شروع کرد 
به دویدن. وســط ترافیک می دوید. به جلو. به هر جهتی 
که در آن ماشینی نایســتاده بود. باالخره نفسش بند آمد 
و ایستاد. شــش هایش فریاد می زدند، جیغ می کشیدند. به 
میله ای چنــگ انداخت. نفس نفس می زد. به محض اینکه 
توانست باال را نگاه کرد. کجا بود؟ باالی میله ای که به آن 

تکیه داده بود، یک پالک آبی بود. نوشته بود : جمهوری.

51



هوا سرد بود. هوا سرد بود و بوی غریبی می داد. بوی تهران 
نمی داد. فکــر کرد حاال کجا بــرود؟ موبایلش می لرزید. 
مادرش بود که زنگ می زد. ساعت 11:20 بود. جواب نداد. 
فکر کرد حاال کجا بروم؟ سرش را باال گرفت. انبوه دود 

تقریباً باالی سرش بود. تقریباً.
***

توی جمهوری ســریع حرکت می کرد. اگر می توانســت 
حتمــاً می دوید. هر کس جلویش بــود را دور می زد. اول 
دود سیاه را دید. بعد بویش را شنید. صدای آژیر می آمد و 
صدای ناله ی تیرآهن ها. صدای پالسکو بود. دسته ی بزرگ 
تماشاچی ها انگار همگی یک ذره جنبیدند. آتش آخرین 
چیزی بود که دید. چهارراه آخر را هم طی کرد و بعد همه 
چیز نمایان شد. به انبوه جمعیت رسید. روی نوک پایش 
ایستاد. ردیفی از افراد قد بلند جلویش را گرفته بودند. دور 
و اطراف را نگاه کرد. از صندوق عقب ماشینی باال رفت و 
روی سقفش ایستاد. شیشه ها می شکستند و مثل نقل روی 
سر آتش نشان ها می باریدند. ماشین تکان خورد. به عقب 
چرخید. دختری با چشمانی گشاد به مقابل نگاه می کرد. 

از ماشین باال آمد، روی سقف، درست کنار او.
***

چه قدر آدم آنجا بود. دلش می خواست تک تکشان را خفه 
کند. یک ماشین را دید که زنی رویش ایستاده بود. دوید و 
از آن باال رفت. زن کمکش کرد بیاید باال. خیره جلویش 
را نگاه می کرد. چند نفر با لباس های زرد آتش  نشــان ها 
ســوار یک چرثقیل بودند و رویش با شلنگ هایی قطور 

آب می ریختند. کنارش ایســتاد. از پالســکوی خاطرات 
شیرین خبری نبود. مقابلش یک ستون سیمان و آجر بود 

که مثل جزامی ها سوراخ سوراخ بود.
***

کنار هم ایســتاده بودند. دخترک حرفــی نمی زد. او هم 
همینطور. صدای جمعیت محو شد. سیمین کنار ساختمان 
را نگاه کرد و دید که یک آتش نشان از پنجره ی ساختمان 

خودش را پرت کرد به سمت باالبر روی جرثقیل سفید.
***

ســیمین گفت: » نه«، خیلی آرام ولی نه برای خودش. برای 
کســی دیگر. شاید برای شــیرین. دســتش را برد جلوی 
دهانش و دوباره گفت: »نه«. شــیرین در یک لحظه صدای 
فریاد کسی را شنید که گفت: »االن می ریزه«. و ساختمان 
انگار اطاعت کرد. ســیمین برگشت و پشتش را کرد اما 
شیرین دید. پالسکو آهی کشید و مثل خسته ای که مدت ها 
انتظارش را می کشــیده افتاد و متالشــی شد. خاک بلند 
می شــد و خیلی آرام رو به آسمان پرواز می کرد. انگار که 
از گوش های شــان هدفونی را بیرون کشیده باشند، صداها 
حمله کردند. جمعیت فریاد می زد که: »ریخت! ریختش...«. 
زن صورت دختر را در دســتش گرفت و اشــک هایش را 
با آســتینش پاک کرد. دختر او را ســفت بغل کرد. هیچ 
کدام نمی فهمیدند که هق هق کدام شان آن یکی را می لرزاند. 
صدای شیون می آمد، بوی دود. از آسمان دانه های برف روی 
صورت های برافروخته و موهای آشــفته فرود می آمدند و 
روی تلی از خاک و سیمان و فوالد می نشستند.                                                                             
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تازگی چه خوانده ای؟
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از میـــان کتاب هـــا ـــامی آذر گالره حس
ـــی ـــتاد عل ـــا اس صب

آدم ها فقط از چیزهایی که اهلی می کنند می توانند سر 
درآورند. انســان ها دیگر برای سردرآوردن از چیزها 
وقــت ندارند. همه چیــز را حاضر و آمــاده از دکان 
می خرند، اماچون دکانی نیســت که دوســت معامله 

کند، هیچ کدام دوست ندارند.
شازده کوچولو/ آنتوان دوسنت  اگزوپری

***

شــاید انســان ترجیح می دهد درکش کنند تا اینکه 
دوستش داشته باشند…

1984/ جرج اورول

***

پدرم گفته بود: »هر وقت دیدی می خوای از کسی ایراد 
بگیری فقط یادت باشه که آدم های دنیا موقعیت هایی 

که تو داشته ای را نداشته اند.«
گتسبی بزرگ/ اسکات فیتز جرالد
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به گفته ی عارفان، مِن راستین همانند آتش مرموزی است که تا ابدشعله ور می ماند.
دنیای سوفی/ یاستین گوردر

***

وقتــی این همه تالش می کنــی تا یک نفر را فراموش کنی، خود ایــن تالش تبدیل به خاطره 
می شود؛ بعد باید فراموش کردن را فراموش کنی که این هم در خاطر می ماند.

جزء ازکل/ استیو تولتز

***

پدر گفت: »دوست داشتن که عیب نیســت بابا جان. دوست داشتن دل آدم را روشن می کند، 
اما کینه و نفرت دل آدم را ســیاه می کند، اگر از حاال دلت به محبت انس گرفت، بزرگ هم 
که شدی آماده ی دوست داشتن چیزهای خوب و زیبای این دنیا هستی. دل آدم عین یک باغچه 
پر از غنچه است. اگر بامحبت غنچه ها را آب دادی باز می شوند، اگر نفرت ورزیدی غنچه ها 

پالسیده می شوند...«  
سووشون/ سیمین دانشور
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جوهره نقطــه ی تالقی اســتعدادهای طبیعی و عالیق 
شخصی اســت. افراد، با یافتن جوهره ی خود، بیش از 
هر زمان دیگری به خودشان نزدیک می شوند و سراغ 
کاری می روند که برایش شــور و شــوق دارند؛ زمان 
به شکل متفاوتی برای شــان می گذرد و احساس زنده 

بودن، اعتمادبه نفس و شادابی می کنند.
در کتاب جوهره مثال های فراوانی آمده از آدم هایی که جوهره شان را یافته اند 
و زندگی شان دگرگون شده اســت و آنهایی که جوهره شان را نیافته اند و از 
خود ناامید شــده اند. خیلی از آدم ها چیزهایی را که واقعاً دوست دارند کنار 
می گذارند تا راهی را بروند که امن تر است ولی اگر شغلی که به  خاطر گذران 
زندگی انتخاب کرده اید در دهه ی بعدی از صحنه ی روزگار محو شود چه؟ اگر 
هرگز یاد نگیرید چگونه خالق باشید و ظرفیت های تان را پیدا کنید، آن موقع 

چه کار می کنید؟
برای دســت یابی به اوج توانایی های خودمان ودیگــران باید پذیرای درک 
غنی تری از ظرفیت های انسان باشیم. باید با آغوش باز پذیرای جوهره باشیم.

تازه هـــای انتشـــارات

جوهره
ـــون ـــن رابینس ـــته ی ک نوش
ترجمـــه ی الهـــه ابوالحســـنی
ـــرد ـــه خ ـــارات منظوم انتش

پاییز 98
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کتاب »پنج نفری که در بهشت مالقات می کنید.« یا »پنج 
نفری که در بهشــت منتظر شما هســتند.« اثر میچ آلبوم، 
برگردان صدیقه ابراهیمی)فخار(، نشر البرز، کتابی است 
درباره ی مردی به نام اِدی که در روز تولد هشــتاد و ســه 
ســالگی اش در حالی که سعی می کرد جان دختر بچه ای را 
نجات دهد، می میرد. در لحظه های آخر او دو دست کوچک 
دخترک را در دستانش احساس می کند و بعد هیچ .... اِدی 
در زندگی پس از مرگ چشــم باز می کند و به دنبال پیدا 
کردن جواب این سؤال که آیا توانسته جان دخترک را در 
لحظه ی آخر نجات دهد یا مرگش هم مانند زندگی وکارش 
بیهــوده بوده، با پنج نفر مالقات می کند که هر کدام بنا به 
دالیلی در زندگی اش نقش زیادی داشــته اند و هر کدام به 

نحوی زندگی او را تغییر داده اند.
 این کتاب مرگ را پایان همه چیز نمی داند و باور دارد که 
آنچه در روی زمین اتفاق می افتد، فقط شروع است و بهشت 

ـــم  ـــه ه ـــه ب ـــا هم م
ـــتیم ـــل هس وص

یکرنگـــی ســـارا 

ور
ام پ

 ام
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یر
شــ

از 
ح  

ـر
طـ

جایی است که می توانی دیروزهایت را معنا کنی:
»مردم تصور می کنند بهشــت همچون باغ فردوس است؛ 
جایــی که می توانند در ابرها شــناور شــوند در حالی که 
چشم انداز بدون آرامش بی معناست. این بزرگترین هدیه ای 
اســت که پروردگار به تو می دهد: فهــم و درک آنچه در 
زندگی ات اتفاق افتاد. دانســتن شرح و وصف آن. این همان 

آرامشی است که تو در جست-وجویش بوده ای.«
 بــه نظرم کتاب این مفهوم را که ما همه به هم مرتبطیم و 
هرکــدام با کوچک ترین کاری می توانیم چه تأثیری روی 

زندگی هم بگذاریم را خیلی خوب بیان کرده است:
مرد آبی لبخند زد: نه، ادوارد. تو این جا هستی که من چیزی 
به تو بیاموزم، همه ی افرادی که این جا مالقات خواهی کرد، 
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چیزی برای آموختن به تو دارند.«
ادی با مشت هایی همچنان گره کرده مردد بود.

او گفت:» چه چیزی؟«
»کــه هیچ کاری اتفاقی انجام نمی شــود. که ما همه به هم 
وصل هســتیم. که تو نمی توانی یــک زندگی را از زندگی 
دیگری جدا کنی؛ همان طور که نمی توانی نســیم را از باد 

جدا کنی.«
 این کتاب باعث شــد تا به اینکه چقدر با رفتارم می توانم 
روی بقیه تأثیر بگذارم فکرکنم و به من آموخت که طرز 
فکرم چه قدر در احساس خوش حالی ام مؤثر است. دید من 
می تواند نسبت به زندگی وکارهایی که کرده ام منفی باشد 

و فکر کنم بیهوده زندگــی کرده ام یا می توانم از تک تک 
لحظاتش با دیدی دیگر لذت ببرم.

  این کتاب باعث شــد دوباره درباره ی تعریفم از زندگی و 
مرگ فکر کنم، باعث شد در بعضی معیارهایم تجدید نظر 
کنم و با دیدی جدید تالش کنم خودم را بهتر بشناســم و 
تمام این دالیل باعث شد تا این کتاب را به شما معرفی کنم.

ور
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»به این نتیجه ی تلخ رسیده بودم که هیچ کدوم از زن ها نتونسته بودن اون جوری که باید، راه خوش بختی 
واقعی رو از بیراهه ها تشخیص بدن...«

کتاب جنس ضعیف اثر اوریانا فاالچی است. این کتاب در اصل مقاله ها و یادداشت های روزانه ی اوریانا 
فاالچی اســت. او برای کارش در روزنامه موظف بوده که از وضعیت زنان جهان گزارشــی جمع کند. 
او به پاکســتان، هندوستان، اندونزی، هنگ کنگ، ژاپن و بعد هاوایی سفر کرد و گزارشی از زنان این 
کشورها جمع کرد. این کتاب در واقع حقایق و مشاهدات فاالچی است. در این بین او احساسات و افکار 
خود را پرورش داده و گاه نقل قول هایی از دوییلو، همراه خود که عکاس روزنامه بوده، نقل می کند. او 
بعد از هرگزارش در خالصه ای یک خطی، نتایجی را که گرفته، بیان می کند. قلم فاالچی  باعث می شود 

که این گزارشات جذاب باشند و خواننده را به خواندن آنها تشویق می کند. 
کتاب نشان می دهد که فرهنگ ها و ملیت ها چقدر می توانند با هم متفاوت باشند. در یک کشور زنان 
برای نگاه داشــتن فرهنگ شان انقالب می کنند و در کشــوری دیگر زنان آن را به راحتی به فراموشی 
می سپارند. در یک کشور زنان صاحبان اصلی بیشتر مشاغل هستند و در کشوری دیگر آنها حق ازدواج 

با مرد دل خواه خود را هم ندارند.
به نظر من زنان با هر ملیت، قومیت و با هر فرهنگی، همگی باید حقوقی برابر مردان داشته باشند، برای 

خود حق انتخاب داشته باشند و کسی نتواند آنها را مجبور به انجام کاری کند که دلخواه آنها نیست.
خواندن این کتاب را به همه پیشنهاد می کنم. این کتاب باعث می شود دید دیگری نسبت به زنان داشته 
باشید و از وضعیت آنها مطلع شوید. این کتاب حدودا ًپنجاه و هشت سال پیش منتشر شده است و من 

امیدوارم وضعیت زنان در این مدت تغییرات قابل توجهی کرده باشد.

کتابـــی بـــرای همـــه
ــار ــاس مهرافشـ یـ
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 آیا می دانستید در یک جلسه ی مذاکره تعارف کردن چای کاربردی بیشتر از نوشیدن آن دارد؟ احتمال 
می دهم کنجکاو باشید که چگونه.

بگذارید اینطور برای  تان بگویم:
 تعارف کردن چای طی در یک جلسه ی مذاکره راهکاری عالی برای سنجیدن نظر فرد متقابل تان است.

 افرادی که حرف شــما را پذیرفته باشــند بعد از برداشــتن چای، فنجان را درست در همان سمت بدن 
می گذارند و پذیرا بودن خود را با این کار نشان می دهند؛ در حالی که افرادی که مردد اند، شک دارند و 
یا احساس منفی درباره ی سخنان شما دارند، فنجان شان را در طرف دیگر بدن می گذارند تا با دستان شان 

دور آن حصار ایجاد کنند.
حــاال بگذارید یک نکته ی دیگر را برای تان بگویم. اگر طی یــک مذاکره می خواهید قدرتمند به نظر 
برسید، زمانی که روی صندلی نشسته اید، آرنج های تان را روی دسته ی صندلی قرار دهید. این طرز نشستن 
یک تصویر قوی و اســتوار از شما می سازد، در عین حال افراد شکست خورده دستان شان را کنار خود 

درون صندلی می گذارند؛ پس اگر نمی خواهید شکست خورده به نظر برسید اینطور ننشینید.

ــار ــاس مهرافشـ یـ

ـــدن ـــان ب زب
کتـــاب  از  برگرفتـــه 
جامـــع زبـــان بـــدن

باربارا و آلن پیز
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»خط زبان دست و سفیر دل و نگاهبان آثار است.« 
جاحظ*

من عســل خدابنده هســتم و از هفت ســالگی خطاطی می کنم. از آن زمان تا حاال نزد 
اساتید مختلف خوشنویسی رفته ام تا بتوانم این هنر اصیل ایرانی را یاد بگیرم. راستش 
را بخواهید تازه چند سال است که اهمیت و جذابیت این هنر را متوجه شده ام. نوشتن 
کلمه ی رنگین کمان یا جنگ دقیقاً مرا به یاد همان مفاهیم در واقعیت می اندازد و حاال 
می دانم پشت نوشتن حتی یک حرف، دنیایی از ریاضیات و زیبایی شناسی وجود دارد. 
از زمانی که ارتباط تنگاتنگ میان خط و ادبیات را متوجه شده ام، قلم و دوات برای من 
تبدیل به ابزاری شده اند برای نوشتن ابیات و جمالتی که افرادی بزرگ تر از من آنها را 
در گذشــته خطاطی کرده اند. همه ی اینها به اشتیاق من افزوده تا مرا به جایی که هستم 

رسانده است: مرحله ی ممتاز خوشنویسی با دنیایی از شناخت و تجربه در پیش رو.
*ادیب نامدار جهان عرب

حرفـــه: خطـــاط
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رمانتیسم
جنبش هنری رمانتیسم در اواخر قرن هجده و اوایل قرن نوزده میالدی در فرانسه و بعد در انگلستان و آلمان 
شکل گرفت. ویکتور هوگو به عنوان بنیان گذار این مکتب شناخته می شود. موضوع اصلی رمانتیسم اعتقاد به 
ارزش تجربه شخصی و فردی در مقابل عقل گرایی صرف کالسیسیسم است. می توان گفت اساس این مکتب 
بر پایه ی احساس و تخیل و فانتزی است و همانند سبک باروک، مفاهیمی از افتخار، شکوه، وقار و برتری 
را در بــردارد. پیروان این مکتب معتقدند هنرمند باید در خلق اثر هنری کامالً آزاد باشــد و معموالً آثاری 
که در این سبک خلق می شوند، مانند رمان بینوایان اثر ویکتور هوگو، سعی دارند تا احساسات خواننده را 

بیدارکنند. اشعار نیما یوشیج وفریدون مشیری را می توان متعلق به این مکتب دانست. 

ــری ــی و هنـ ــای ادبـ مکتب هـ
یـــاس مهرافشـــار
ـــامی آذر گالره حس
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رئالیسم
رئالیســم یا واقع گرایی در اواســط قرن 
نوزده در فرانسه پایه گذاری شد. ویژگی 
آن مخالفــت بــا موضوعات قــراردادی 
تاریخ گرایانه، اســطوره ای و مذهبی و به 
جای آن پرداختن به مفاهیم غیرآرمانی و 
اسطوره زدایی شده زندگی مدرن بود. این 
مکتب همانند مکتب کالسیسیســم بر 
اساس عقل و منطق بود. در این دوران بود 
که نویسندگان برای اولین بار مشکالت 
قشــرهای پایین جامعه را در آثار خود 
منعکــس کردند و این روش رئالیســم 
اجتماعــی را پدیــد آورد. از مهم تریــن 
نویســندگان ایــن مکتــب می توانیم به 
چخوف، داستایوفسکی، چارلز دیکنز و 
از میان نویسندگان ایرانی به محمدعلی 
جمــال زاده، محمــود دولــت آبــادی و 

احمدمحمود، اشاره کنیم.
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گالری گردی

وانیا محمدی

نصیری ســارینا 
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صدیقــی نیــکا 

حســامی گالره 
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کیانــا ســمندریان

زاهــدی نیکــی 
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حقیقت منــش تــرالن 

شایقی نیوشـا 



درســـا ابراهیـــم زاده

ـــن ـــم دوربی از چش
ــا ــاه فصل هـ پادشـ
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مستند میدان جوانان سابق، اثر خانم مینا اکبری در سال 1397 ساخته شد و چندی پیش هم در 
بخش سینمای هنر و تجربه اکران شد.

به عنوان نوجوان پانزده ساله ای که زیاد درگیر روزنامه و روزنامه نگاری نبوده، می توانم بگویم 
که این فیلم گوشه ای دیگر از جهان را به من نشان داد که متأسفانه یا خوشبختانه تا به حال به 
آن سر نزده بودم. راستش در ابتدا خیلی میلی به دیدن این فیلم نداشتم اما همان طور که فیلم پیش 

می رفت من هم دقیق تر روند آن را پی گیری می کردم و برایم جذاب تر می شد.
داســتان این فیلم، در واقع از یک عکس شروع شد. عکســی که از روزنامه نگاران  روزنامه ی 
جامعه به پیشــنهاد ســردبیر آن، جلوی میدان جوانان ثبت شد. هفتاد و دو روزنامه نگار در این 
عکس آنقدر چسبیده به هم ایســتاده بودند که تشخیص شان از هم کاری دشوار بود. »من، یک 
روزنامه نگار تازه کار بیســت ساله، کنار هفتاد و یک روزنامه نگار حرفه ای دیگر ایستاده ام. 

گوشـــه ای از تاریـــخ معاصـــر

فیلـــم  بـــر  یادداشـــتی 
میـــدان جوانـــان )ســـابق(

صبـــا ســـلطانی
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حاال بیست ســال از آن عکس گذشته و من در آستانه ی 
چهل ســالگی تصمیم گرفتم برای همیشه روزنامه نگاری 
را کنار بگذارم. متأسفانه از هفتاد و دو روزنامه نگار در 
آن عکس تنها شش نفر مشغول به کار روزنامه نگاری در 

ایران هستند.«

راستش با شــنیدن این جمله که اوایل فیلم مطرح شد به 
دیدن ادامه داســتان ترغیب شدم. داستانی که سرگذشت 

تعدادی از روزنامه نگاران در آن عکس را شرح می داد.
این مستند اتفاقات سیاسی و اجتماعی پر تب و تاب بیست 
ســال اخیر و تأثیراتش بر روزنامه نگاران را به تصویر 
می کشــد. اتفاقاتی که من و امثال من خیلی با آن درگیر 
نبوده ایم. داســتان هر یک از این افراد، مشکالت شــان 
در آن دوره از تاریــخ معاصر ایران، پشیمانی های شــان، 
به هم ریختگی های شــان و همه ی وجودشان به ما نشان 
داد کــه روزنامه نگار بودن و از آن مهم تر روزنامه نگار 
ماندن چه قدر ســخت است. باید عاشق این کار باشی تا 

بتوانی با هر ســاز آن برقصی. در غیر این صورت، در این 
راه از پا در می آیی.

تصــور اینکــه مشــکالت روزنامه نــگاران در زمینه ی 
کار حرفه ای شــان چه قدر می توانــد در تمامی زمینه های 
زندگی شان بر آنها تأثیر بگذارد، برای ما سخت است. اما 

با دیدن ایــن اثر به این نکته پی می بریــم که در این کار 
چه قــدر همه چیز به هــم ربط دارد و بعضــی اوقات این 

ارتباط چه قدر برای روزنامه نگار بد تمام می شود.
حــاال همین معدود روزنامه نگاران باقــی مانده در میدان 
جوانان سابق، )که نام آن  به میدان دکتر کاظم معتمدنژاد 
تغییر پیدا کرده( دور هم جمع شــده اند که عکس بیست 
ســال پیش را با همــان چیدمان بازســازی کنند. تصویر 
آنقدر خالی از آدم هاست که فضاهای خالی بیشتر به چشم 
می آیند تا آدم ها. مقایســه ی این دو عکس با بیســت سال 
فاصله برای منی که این مستند را دیده ام، غم انگیز و برای 

روزنامه نگاران حاضر در عکس قطعاً دردناک است. 
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آشغال های دوست داشتنی فیلمی است نمادین و درکوشش برای نشان دادن تقابل میان 
افکار و نســل ها. هر عضو خانواده ی زنی به نام منیر نشــانه ی یک طرز تفکر است.
منیر که در اینجا نماد مام وطن است، در اعتراضات سال 88 جزو کسانی است که به 
معترضان پناه داده و حاال در وحشــت از تفتیش خانه اش سعی در پاک کردن خانه از 
هر نوع نشــانه  اســت. او برای این کار به اعضای خانواده اش نیاز دارد ولی از آنجا که 
هیچ کدام کنارش نیستند شروع به حرف زدن با قاب عکس آنها می کند. باوجود اینکه 
بیشتر داستان در سالن پذیرایی خانه و با دیالوگ جلو می رود اما فیلم خسته کننده و 

بی هیجان نیست. 
یکــی از نقدهایــی که بر فیلم وارد اســت از بین رفتن فردیــت و خصوصیات فردی 
شــخصیت های فیلم است. در فیلم هر عضو خانواده تنها بر اساس شعارها و المان های 

ـــش ـــن و فرزندان ـــام وط م

هانـــا طباطبایـــی

یادداشـــتی بـــر فیلـــم 
دوست داشـــتنی آشـــغال های 



همیشــگی تفکرات این طور آدم ها  رفتار می کند؛ به طور 
مثال یکی از فرزندان خانواده که نشــانه ی پسری رزمنده 
است بسیار کلیشه ای ترسیم شده، با اتاقی که با المان های 
مذهبــی و انقالبی تزئین شــده و در جبهــه ی مخالف او 
برادر منیر اســت یک چریِک چپ گــرای یک دنده که 
برای آرمان هایش دســت به هر کاری می زند. با این حال 
این موضوع بــا وجود ضربه ای که به داســتان می زند، از 
ارزش های مفهومی آن کم نمی کند. این فیلم به شدت سعی 
دارد نشان دهد که این خودسانسوری راه به جایی نمی برد. 

در پایان داســتان قاب عکس برادر 
منیر در کیســه ی زباله می رود و ما 
می بینیم لحظــه ای منیر از کاری که 
کرده پشــیمان می شــود و به دنبال 
ماشــین حمــل زباله مــی رود ولی 
صحنه ای که او به ماشــین رســیده 
باشد دیده نمی شــود. این پایان بندی 
باز تکمیلیه ای مناســب برای روند 
داستان است. آیا این مام وطن هرگز 
می توانــد روی چپ و معترض خود 
را بازیابد؟ تنهــا زمانی منصور قانع 
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می شود درون کیسه برود که نسل جدید و جوان معترضین 
را می بیند و شــاید این نکته را بتوان به منزله ی جوابی به 

این سوال دانست.
محسن امیریوسفی کارگردان این فیلم در آبادان و در سال 
1350 متولد شــده اســت. او تا به حال سه فیلم سینمایی 
ساخته که هر کدام چندین ســال توقیف بوده اند. خواب 
تلخ و آتشــکار از جمله کارهای او اســت. آشــغال های 
دوست داشتنی سومین فیلم او به حساب می آید که بعد از 

شش سال تأخیر به اکران رسید.



مادرم نوازنده ی زندگی من بود...
بهار بود. نســیم صورتم را نــوازش می کرد. غوطه ور در رویــای خویش به پرواز فکر 

می کردم. روحم در جاده های رهایی با آرامش در حال گشت و گذار بود.
نت های نوای مادرم، ســکوت رویا را شکست. چشمانم را باز کردم. مادرم با لبخندی 
مهربان نگاهم کرد. گفت: »غذا حاضر است.«، اما من گرسنه نبودم. دستم را گرفت و با 
حرکاتی موزون، گویی رقصیدن با نت های ویولن، مرا به کتاب خانه برد. در را باز کرد. 

چه مکان آشنایی، درست مثل رویاهایم.
کتابی به دستم داد. تعجب کردم. پرسیدم:

-کتاب را باید بخورم؟
مــادر لبخنــدی زد و مهربان 
نگاهم کــرد. باهمــان صدای 
آرامش بخــش و کــوک خود 

جواب داد:
-کتــاب را بخــوان و بگذار 

روحت از آن تغذیه کند.
نمی فهمیدم. منظورش چه بود؟

کتــاب را باز کــردم؛ زندگی 
آغاز شد. رویاهایم به اوج خود 
رسیدند. من روی ابرها نشسته 
بودم و حال می دانســتم چطور 

باید رویاهایم را زندگی کنم.
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ســـمفونی زندگـــی
مبینـــا خلیلـــی
ــدری ــا خـ کیمیـ



شـــعر

86

تعالی

پرواز کار من نیست
این یک شعر تکراری ست

بشر پرواز را
در هوا و فضا و هرچه پیماها نیافت

بشر پرواز را در نوک قله ی کوه
در چتربازی و بندبازی ها 

نیافت
بشر سر در زمین و پا به هوا

نفهمید که
پرواز درست

آِن تعالی
عشق من و توست.

نازنین زهرا کشوری

وزن

دیگر حتی
شعری نمی توان سرود

چرا که شعِر من به تمامی
در عمِق نگاهِ تو

در آن سیاهِی پایان ناپذیِر چشم ها
به وزن آمده بود.

فاطمه معارف 



هایکـــو
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کودکی دستش را دراز کرده
روی انگشتانش

می نشیند پروانه ای

کف خیابان،
از میان درزی،

جوانه ای روییده  

موژان فروزندگان

بهار بود،
سکوت کرد؛

زمستان شد  

آتنا رحمانی  فر



ضربه زد،
رقصید در میان آب:

ماهی   

یاس یوسفی کیا

غر می زد
همه چیز را می بلعید:

جارو برقی   

کیانا صدیقی

از تصویری از جهان
از میان قطره ی آب،

روی برِگ بید  

درینا رضایی
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در سکوت شب
گذر باد؛

قاصدک آرزویی  

موژان آقا علی نژاد

شهری پوشیده از غبار
اما،

بادبادکی لبریز از رویا

موژان روح نیا

بادکنکی قرمز
در آسمان خاکستری شهر؛

باران چشم کودکی  
 

شبنم خضرایی
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تار و پود
)مشاوره(
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کاســـتن از مشـــکالت  ــاب  ــر کتـ ــتی بـ یادداشـ
اتحادیـــه ابلهـــان*

کتاب اتحادیه ی ابلهان داســتان شــرایط زندگی کاری، خانوادگی و تجربیات درونی 
شــخصیتی است به نام ایگنیشس جی. رایلی. پسر سی ساله ای که فوق لیسانس دارد و 
متخصص فرهنگ و تاریخ قرون وسطی است. او ایده های اصالح طلبانه ی بزرگی درسر 
دارد، اما با درنظــر گرفتن توانایی های واقعی اش، این ایده  ها تنها مشــتی رؤیاپردازی  
نوجوانانه به نظر می رسد. درتمام طول داستان تصویری که از ایگنیشس درذهن خواننده 
نقش می بندد تصویر پسری بی مسئولیت، خودشیفته، پرمدعا و بدبین است که همواره 
فکر می کند همه قصد دارند از او سوءاســتفاده کنند و در حقیقت به او و توانایی ها و 
افکار بزرگش حســادت می کنند. ایگنیشس در عین حال که به همه کس و همه چیز 
بدبین اســت باور دارد هیچ کس به اندازه او نمی فهمد. او شــخصیتی بسیار شکننده و 
حســاس دارد. اضطراب باالیش که با مشکالت گوارشــی خود را نشان  می دهد او را 
از رویارویی با چالش های زندگی ناتوان ســاخته، اما فقدان یک خانواده ی منسجم و 
حمایت گر او را علی رغم تمام شکنندگی هایش در دل مشکالت زندگی رها می کند و 

مجبور است برای کسب درآمد به مشاغل مختلفی روی آورد.

ســـحر طاهبـــاز
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از نیمه های داســتان به بعــد وجه دیگــری از زندگی و 
شخصیت ایگنیشس برای خواننده روشن می شود: پسری 
کــه پدر ندارد، مادری الکلی و بی توجه دارد و تنها ارتباط 
معناداری که در زندگی داشته با سگی بوده که او هم چند 
سال پیش مرده و پس از مرگ سگ، ایگنیشس به ورطه ی 

مشکالت جدی و روان شناختی افتاده است.
 شاید زیبا ترین پیام داســتان این باشد که برای شناخت 
درســت هرکس باید تمام مســیری را که در زندگی طی 
کرده و شــرایطی را که درآن بزرگ شــده ببینیم، شاید 
آنگاه قضاوت دیگری نسبت به رفتار های او داشته باشیم 

وشاید اگر ایگنیشــس هم مثل هر فرد دیگری خانواده ی 
منسجم و حمایتگری داشت خیلی از واکنش هایش تغییر 
می کرد. همانطورکه در انتهای داستان وقتی ایگنیشس به 
همراه دوستش میرنا خانه را ترک کرده و به سوی زندگی 
جدیدی حرکت می کند، نویسنده با ظرافت به محو شدن 
آرام دردها و مشــکالت جسمی او اشــاره می کند. گاهی 
خارج شــدن از یک زندگی ناســالم و برقراری ارتباط با 
افراد ســالم می تواند به خودی خود بســیاری ازمشکالت 

روان شناختی ما را برطرف کند.
* ترجمه پیمان خاکسار/ نشرچشمه



شــناخت خود به معنای شناخت و آگاهی 
از هیجان هــا )احساســات( و رفتار هــای 
خود ماست. این شناخت فرصت مدیریت 
رفتار هــا و هیجان ها را به فــرد می دهد و 
ما را توانمند می ســازد تا افکار و همچنین 
طرز فکر خود را تغییر دهیم. وقتی والدین 
بتوانند هیجانات خــود را در موقعیت های 
گوناگون بشناســند و آنهــا را بیان کنند، 

می توانند فشــارهای ناشــی از  محرک های گوناگون در فرزندپــروری را از دوش خود 
بردارند. هیجانات مدیریت نشــده می توانند به راحتی برای همــه ی افراد، به ویژه والدین 
مشکل آفرین باشند و مانع برقراری ارتباط مؤثر با فرزندان شوند. افزون بر این، مدیریت 

هیجان و خود تنظیمی می تواند الگویی برای فرزندان باشد.
همه ی والدین به شکلی ناخودآگاه الگوهای رفتاری کودکی خود را در فرزندپروری خود 
تکرار می کنند. به عبارتی الگوهای رفتاری، مهارت های مقابله ای و پاســخ های خودکاری 

خـــود را بهتـــر بشناســـیم
خالصـــه ی کارگاه شـــناخت 
و تنظیـــم هیجانـــات
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ــا خاطـــری   منـ



که در طول ســالیان به محرک ها نشــان می دهیم برای ما 
مثل نفس کشــیدن به شــکل عــادت درآمده اند و همه ی 
این رفتار ها را بدون کوچکتریــن آگاهی و فکری انجام 
می دهیم. خودآگاهی فرصتی بــرای تأمل در این الگوهای 
رفتاری است و فرصتی برای شناخت و مدیریت هیجانات 
ناخوشایند و تغییر رفتارهای ناکارآمد است. خودآگاهی 
ما را یاری می کند تا تغییراتی آگاهانه در خود ایجاد کنیم.
هرچقدر خود را بیشــتر بشناســیم و آگاهی بیشــتری 
از هیجانات و رفتار خود داشــته باشیم بیشتر می توانیم 
آنگونه رفتــار کنیم که می خواهیم. این دیگران شــامل 
فرزندان، همســر و همکاران مان می شود. افزون بر این ما 

را یاری می کند همانی باشیم که می  خواهیم.
وقتی والدین درک بهتری از خود داشــته باشند به راحتی 
می تواننــد هیجانات گوناگــون به ویژه خشــم و دیگر 
هیجانات منفی را در خود شناســایی کــرده و مدیریت 
کنند. در این صورت از رفتاری که انجام داده اند، پشیمانی 

و  احســاس گناه کمتری را تجربــه می کنند. والدینی که 
شناخت کافی از خود و هیجاناتشــان ندارند، رفتارهای 
بدون فکر بیشــتری انجام می دهند. ایــن رفتارهای بدون 
فکر موجب احســاس گناه در آنها می شــود و آنها برای 
جبران این احســاس گناه محدودیت ها را نادیده گرفته و 
اجازه ی هر رفتاری را به فرزندشان می دهند که در طوالنی 
مدت شیوه ی برقراری ارتباط وفرزندپروری آنها را مختل 
می کند. داشتن مهارت خودشناســی می تواند ابزاری برای 
توانمند کردن والدین باشــد به ویژه زمانی که فرزندان به 
سن نوجوانی می رسند و اصطکاک میان آنها و والدین شان 

بیش از هر زمان دیگری است.
همیشه به عنوان والد، این نکته را به خاطر داشته باشیم که 
شــناخت خود کلید ارتباط مؤثر با فرزندان است. داشتن 
چنین مهارتی عالوه بر آنکه مانع کشمکش و تعارض میان 
والدین و فرزندان می شــود، ابزاری کارآمد برای نزدیک 

شدن به آنها نیز هست.
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In Other Words



96

Besides helping teens do well in school, 

reading a good book or watching a good 

movie also helps them expand their hori-

zons as they learn more about people and 

the world. Therefore, we have asked our 

students, who volunteered, to write a re-

view of a movie or book for this number of 

Kherad Nameh.

We hope you enjoy it, too! 

Andia Dorrani
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Three Times Lucky

Sheila Turnage
By: Sarah Bouzari

"Three Times Lucky" is the name of a book which has won a Newbery Honor 

Book. Sheila Turnage, the writer, is from North Carolina and lives on the Jack-

sonville farm where Mo-book’s character- lived in. She wrote the book based 

on her real life with a little imagination.

This book is about an eleven-year-old girl. In a tumultuous storm, her mother 

ties her to a board and lays her (flat) on the river to save her life, and a young 

man named Colonel finds her and adopts her as his daughter with his wife,  

named Lana. 

11 years after this event, Colonel and Lana open a cafe in Tupelo Landing. Few 

days later, the girl dies. Her best friend is suspected as the murder. She and 

her best friend find Desperate Detectives Company and decide to reveal the 

secret of the murder, but at the same time they find out more secrets that are 

more important and worse than murdering just one person.

I liked this book because you can easily understand the characters of the 

book. And this book is not at all boring, and since the genre is adventurous, 

and in every season it becomes a secret to persuade you to read on .In fact, 

it's impossible to put it down if you start reading this book.
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The Orange Girl

Jostein Gaarder
By: Faranak Zarghamian

Dear Orange Girl, I’m thinking about you. Can you wait a little bit more? We 

should try to see each other fewer in life. Is there any little boy here? Who 

can play with the little girl? And finally they will play in their little dreams.

A teenage boy named George loses his father - Jan Olav- 11 years ago 

because of an illness. When his father dies, he is only 4 years old. And he 

doesn’t have many memories of him, just some old films and photos. So 

George’s grandmother finds letters addressed to George from Jan Olav, 

written before his death, along with a story titled "The Orange Girl". George 

soon discovers that "The Orange Girl" is not simply a story, but a riddle 

from the past that centers around an incident from his father's youth. 

In the story, it is revealed that Jan Olav had once been getting on a tram 

and had taken notice of a beautiful girl who had been holding a bag of or-

anges. When suddenly the tram shook, the girl's oranges were dispersed. 

Jan Olav attempted to collect the oranges, but found out that the girl had 

already got off the tram. The story is a request for his son to solve the mys-

tery of the orange girl's identity.
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“The Orange Girl” is a story that you can feel from your skin to your bones. 

It’s a drama/romance story with so many philosophical parts that make you 

think more about the story, life and the world. I promise you’ll regret if you 

don’t read this book. You should read it before you die!

In February 2009 a Norwegian movie based on “The Orange Girl” book by 

"Jostein Gaarder" was released by Eva Dahr’s directing. The stars were: Mik-

kel Bratt Silset, Harald Rosenstrøm, Annie DahrNygaard.

Jostein Gaarder; born on the 8th August 1952, is a Norwegian intellectual 

and author of several novels, short stories and children's books. His best 

known work is the novel "Sophie's World: A novel about the history of phi-

losophy" (1991). It has been translated into 60 languages.
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گزارش تصویری
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مراسـم پیشـواز اربعیـن در دبسـتان
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پختن شـله زرد در متوسطه ی یک
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پختـن شـله زرد در متوسـطه ی دو



اردوی روز دانش آموز در متوسطه ی دو
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اردوی روز دانش آموز در متوسطه ی دو



حضـور سـحر طوسـی دوچرخه سـوار 
کمپین دختران فردا در مدرسـه ی خرد
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حضـور سـحر طوسـی دوچرخه سـوار 
کمپین دختران فردا در مدرسـه ی خرد
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روز آتش نشـان در متوسـطه ی یک
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انتخابات شـورای دانش آموزی در دبستان



نمایشـگاه کتاب در دبستان
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نمایشگاه کتاب درمتوسطه ی یک و دو
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فعالیت هـای وزشـی مدرسـه ی خـرد
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کسـب مقام اول در مسـابقات بدمینتون 
توسـط تیم خـرد یک
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کسـب مقام اول در مسـابقات بدمینتون 
توسـط تیم خرد دو



کسـب مقام سوم مسابقات 
دبستان طناب زنی 
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کسـب مقـام دوم در مسـابقات 
بدمینتـون متوسـطه ی یـک
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کسـب مقام اول مسابقات 
بدمینتون متوسطه ی دو
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کسب مقام سوم باشـگاه های تهران 
توسـط دانش آموزان متوسطه ی دو
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بــا  بدمینتــون  شــاتل تایم  دوره ی 
همکاری فدراســیون ایــران و مالزی
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کسـب مقـام دوم در مسـابقات 
تنیـس روی میز دبسـتان
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در  دوم  مقــام  کســب 
مســابقات دژبال دبســتان



121

کسب مقام دوم در مسابقات 
دژبال متوسطه ی یک



کسـب مقـام دوم و سـوم 
مسابقات شـطرنج دبستان
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کسـب مقام اول در منطقه در مسابقات 
شطرنج متوسطه ی یک
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ـــودن ـــد دری گش ـــت خواه ـــت وصال ـــر دول گ
ـــوان زد ـــتان ت ـــر آس ـــل ب ـــن تخی ـــرها بدی س
بـــا عقـــل و فهـــم و دانـــش داد ســـخن تـــوان داد
چـــون جمـــع شـــد معانـــی گـــوی بیـــان تـــوان زد

حافظ


