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ســـخن ســـردبیر

این خردنامه ی بهار است که با غزلی از حافظ آغاز می شود. 
گنجینه ی  ادب فارســی بــه درازا وعمق تاریخ ما، برای تجربه های متفــاوت ما مردم، تا بخواهید 
اندوخته دارد. و شــاید چنین اســت که از پی این همه تاریخ و رنج  و ماجرا، ســر  برآورده ایم و 
قرن هاســت که بر این خاک مانده ایم  و تجربه های تلخ و شیرین مان را از زبان این آثار، آینه وار 

مرور می کنیم.
ایــن روزها هم می گذرد و ردپایش بر جان ما تجربه های تازه  ای می نشــاند که بنای وجودمان را 
می نهد و ما باز پیش می رویم و راه های زندگی را از سر می گذرانیم و بر افتخار صبوری و پایداری 

خویش، پای می فشاریم.
***

در این روزهای متفاوت که از مدرســه دوریم، خواندن خردنامه و دیدن تصاویرش، که حکایت 
سابقه ی طوالنی آشنایی ماست، شــاید خوش تر به دل می نشیند، چنانکه گردهم آوردنش، برای 
ما. یک خبر خوب هم، اینکه این شــماره توانسته ایم پادکست خردنامه را با پیگیری و همراهی 

سرسختانه ی بچه های خردنامه آماده کنیم.
خردنامــه را بخوانید و گوش کنید و لذت ببرید. اینها همه هنرها و تالش های شــما، معلم ها و 

دوستان تان است.
سال نو مبارک و بی خطر باد!

حول حالنا الی احسن الحال
مرضیه مدنی رزاقی

عالــم پیــر دگربــاره جــوان خواهــد شــد
چشــم نرگس به شــقایق نگران خواهد شــد
تــا ســراپرده ی گل نعره زنــان خواهد شــد
مایــه ی نقد بقــا را کــه ضمان خواهد شــد
کــه به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شــد
چند گویی که چنین رفت و چنان خواهد شد
قدمــی نه بــه وداعش کــه روان خواهد شــد

نفــس باد صبا مشــک فشــان خواهد شــد
ارغــوان جــام عقیقی به ســمن خواهــد داد
این تطــاول که کشــید از غم هجــران بلبل
ای دل ار عشــرت امــروز بــه فــردا فکنــی
گل عزیز اســت غنیمت شــمریدش صحبت
مطربا مجلس انس اســت غزل خوان و سرود
حافــظ از بهــر تو آمد ســوی اقلیــم وجود



6

کالس درس من
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هر شرایطی راهکارخودش را می طلبد. برای هر مسئله ای باید 
دنبال راه  حل بود.

این روزها یک بیماری سخت مدرســه ها را تعطیل کرده، اما 
آموزش و یادگیری را نه. معلم ها و بچه ها مدرســه را آوردند 
خانه و این شد ایده ای برای خردنامه ای ها. تعدادی از معلم ها، از 
کالس  درس این روزهاشــان عکس گرفتند و فرستادند؛ و این 

هم گزارش تصویری کالس درس من:  

همه جـــا کالس درس اســـت

گـــزارش تصویـــری
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پریسا پرمور
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راحله پورآذر
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گلناز تفرشی
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نازنین توتونچیان



محبوبه صادقی12
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نرگس قندیل زاده
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مرضیه مدنی رزاقی
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زهرا معصومی 



16

فریبا محمدحسین
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آذین محمدزاده
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نفیسه نصیران
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شـــیرین زمانـــی

پنجره را که باز می کنم صدایی می شنوم. صدا من را به یاد شادی ها و غم هایم 
می اندازد . صدای نی و صدای گنجشکی که هر روز روی بام خانه ها می نشیند 

و یک ترانه از جنگل انتخاب می کند و می خواند.
گاهی اوقات غمگین است و آوازهایی که می خواند جز آه و اندوه هیچ چیز 
نیست. اما گاهی هم شاد است و نغمه هایش جز سرزندگی هیچ پیامی ندارند.
هر روز را با امید به اینکه به ترانه هایش گوش کنم بیدار می شــوم، چه پر 
از آه و اندوه باشد، چه سرشار از شادی و نیکی. هر روز به امید خواندنش 

پنجره را باز می کنم.
و اما نی، گاهی می پرســم چرا باید صدای گنجشک را دنبال کند؟ چرا با او 
همراهی می کند؟ آن دو صدا با هم تضاد دارند . اصالً چه کسی دارد نی می نوازد؟ 

نی همیشه ناراحت است و هرگز به خود اجازه ی شاد بودن نمی دهد.
گنجشک هم شاد می خواند و هم غمگین، اما وقتی ترانه ی غمگین را در کنار 

نی می خواند، ترانه ناگهان سرزنده و شاد می شود.
برایم مبهم اســت که راز بین گنجشــک و نی چیســت؟ جادویی که بین 

آنهاست چقدر عمیق است؟
چطور می توانند این قدر راحت معنی زندگی را در من ایجاد کنند؟ 

شاید نی بدون گنجشک نمی تواند. شاید گنجشک هم بدون نی به خواندن 
ادامه ندهد. آنها آتشی در دل من انداخته اند که هیچ وقت خاموش نمی شود.

شاید نی می خواهد بگوید زندگی جز غم و درد کشیدن چیز دیگری نیست، 
اما گنجشک انکار می کند، چون هم سرودهایی شاد و هم نغمه هایی دردناک 

خوانده است؛ اما نی فقط با آواز هایی دردناک، امید خود را دنبال می کند...

ـــی، آواز گنجشـــک ـــوای ن ن
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ـــمیعی ـــانیا س س

 درخشـــش در تاریکـــی
خورشید الهام بخش من است. وقتی به رنگ نارنجی قرمزش نگاه می کنم، اولین چیزی که به ذهنم می رسد این 
است که چگونه با چنین فاصله ای باز نورانی و بزرگ می درخشد. دلم می خواهد مثل او باشم. آن قدر احساسات 
و انرژی  های مختلف و مختص به خود را در خودم جمع کنم تا مثل او بدرخشم. کاری کنم که هیچ کس نتواند 

آن را انکار کند و بتوانم دل و وجود هزاران نفر را گرم کنم.
  می خواهم بزرگ باشم و منظورم از لحاظ ظاهری نیست. واضح است که در این باره کاری از دستم برنمی آید 
و تا آخر عمرم صد و شصت سانتی باقی می مانم، ولی می خواهم بزرگ باشم. آن قدر که به خودم اعتماد داشته 

باشم، به خودم و به تمام انسان ها و مهارت و ویژگی هایی که در روحم جمع کرده ام.
 می خواهم خورشید باشم و آدم های مهم زندگی ام را روی محورهایی دور خودم نگه دارم. گرم شان کنم و باعث 

خوشحالی شان شوم. دست از آنها نکشم و تک تک آنها را به خوبی بشناسم.
  آرزو دارم مثل خورشید، تا جایی که می توانم دنیا را روشن کنم. تکه ای از خورشید باشم، تکه ای از نور. کسی 
که توانایی این را دارد که چند نفر را از تاریکی بیرون بکشد و باعث شود تا دوباره همه چیز را روشن تر ببیند.
  خورشــید الهام بخش من اســت، زیرا می دانم تنها راه زندگی در این دنیای تلخ این اســت که هدف و مقصدت 
را بدانی و تکه ای از خورشــید باشــی. اینکه بین این همه شلوغی یادت بماند که برای چه زندگی می کنی و چه 
چیزهایی را قبول داری. اینکه هر از گاهی نگاهی به قلبت بیندازی و ببینی که در این تاریکی هنوز می درخشی.
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نشستم، نشســت. دست هایم را قالب کردم، دست هایش را قالب پارمیـــدا پورحمیـــد
کرد. نگاه کردم، نگاه کرد. فکر کردم، فکر کرد. پر از سؤال شدم، 
پر از سؤال شد. پر از جواب شدم، پر از جواب شد. هیچ نمی گفتم 

و هیچ نمی گفت. پا روی پا انداختم و پا روی پا انداخت.
هر کاری می کردم بلد بود یا شــاید تظاهر می کرد که بلد اســت. 
قهوه ام را برداشتم، نوشیدم و از داغی اش صورتم جمع شد. قهوه اش 
را برداشــت، نوشید و از داغی اش صورتش جمع شد. به در و دیوار 
نگاه کردم. به درو دیوار نگاه کرد و بی هیچ مقدمه ای گفت: »اگه 
بگم یه بره برام بکش، یه مار تو شکم بوآ نشونم می دی یا واقعاً یه 

بره برام می کشی؟«

ـــی  ـــک آدم فضای ـــا ی ـــه ب روزی ک
ـــوردم ـــوه خ قه



قـــوی ســـیاه
رتبـــه ی دوم مســـابقه ی  خطابـــه

مهـــال ناطقـــی
ـــی ـــتی صالح هس

به نظر شــما بازخوانی تاریخ و ادبیات کدام برهه ی تاریخی برای شــناخت امروز و برای 
ساختن آینده ای بهتر به کار می آید؟

می توان یکی از بزرگ ترین خیاالت جامعه بشری را، توهم دانایی دانست. مردمی که احساس 
می کنند همه چیز را  می دانند و در حال قدم گذاشــتن در بهترین راه ممکن هستند. یکی از 
اشــتباهات رایجی که بشر به ظاهر، همه چیز دان مرتکب می شود، این طرز تفکر است که 
دنیا در همه ی زمینه ها و مسائل، پیرو قاعده و قانون تکرار شونده ای است؛ برای مثال، همه ی 
ما روزی به دنیا آمده و ســپس می میریم. صبح ها بیدار می شــویم و شب ها می خوابیم، ولی 

نمی توان قاعده و تکرار ها را در همه جا گنجاند؛ برای نمونه در تاریخ.
    بسیاری از ما جمله ی »تاریخ تکرار می شود« را شنیده ایم. اگر فرض کنیم که این گزاره 
درســت باشــد، با توجه به این که انسان موجود فراموش کاری اســت و اشتباهاتش را از 
یاد می برد، پس باید بتوان از طریق اتفاقاتی که در گذشــته افتاده و تجربه های پیشــینیان، 
وضع حال را بهبود بخشــید. ولی چه می شود اگر بین تمام قو های سفیدی که ما اآلن در نظر 

گرفته ایم، یک قو سیاه باشد؟
    اصطالحــی وجود دارد به نام قوی ســیاه که از آن بــرای نامحتمل ترین اتفاقی که ممکن 
است پیش بیاید استفاده می شود. اکنون نیز با آوردن نام قو، تصویر حیوانی سفید در ذهن ها 
مجســم می شود. حال لحظه ی اولین مواجهه با قویی سیاه را تصور کنید. در آن موقعیت چه 
بر سر تفکرات و پیش فرض های انسان آمد؟  به همین دلیل زمانی که واقعه ای رخ می دهد که 

اکثریت حتی احتمال وجودش را هم نمی دهند، می گویند: »قوی ما سیاه شد!« 
    این اتفاق در بســیاری از کتاب ها که روایتگر دوران پیشینیان هستند، و حتی در تاریخ 

معاصر نیز قابل مشاهده است. حال به مثال هایی از قوی سیاه خواهیم پرداخت:
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اگر کمی به داســتان روی کار آمدن ضحاک دقت کنیم، 
متوجه خواهیم شد که سپاهیان منطقه ی پارس برای رهایی 
از دست جمشید، شهریارشان، به سراغ ضحاک می روند. 
به این دلیل که او را پادشاهی مقتدرتر، با ابهت و مناسب 
برای حکمرانی بر خودشــان می  دانند. مردم پارس نیز این 
انتخاب را می پذیرند. ضحاک پادشــاهی بر این منطقه را  
به دســت می گیرد. پس از مدتی قوی ســیاه پادشــاهی او 
نمایان می شود. هیچ کس تصور این را نمی کرد که ضحاک 
پادشــاهی ســتمگر باشــد. وضع زندگی مردم برخالف 
تصورشان روز به روز بدتر شد. ظلم و ستم همه جا را فرا 
گرفت، اما در این میــان بودند افرادی که به خاطرآگاهی 
بیشتر از پشــت پرده های ظلم ضحاک به سود خودشان 

بهره جستند و گرفتار 
قوی سیاه نشدند. 

در  دیگــر  طرفــی  از 
تاریخ بیهقی ما ماجرای 
دسیسه ی بوسهل زوزنی 
آل تونتــاش  بــاب  در 
داریم  را  خوارزمشــاه 
اثبات  در  ســعی  کــه 
ناراســتی آل تونتــاش 
دارد و در نهایت موفق 
می شــود امیر را راضی 
کند به دست خط خود 

فرمان توقف و برانداختن آل تونتاش را نوشته و امضا کند. 
پس از اینکه این توطئه فاش شد و دست خط امیر به دست 
آل تونتاش رسید، امیر برای جلوگیری از طغیان او دستور 

بازداشت بوسهل را داد. قوی بوسهل سیاه شد. 
کمی جلوتر و بر اســاس اســتناد تاریخی، در دوران دفاع 
مقــدس و پس از امضای  »قطعنامــه 598 « و  پایان یافتن 
جنگ بیــن ایران و عــراق، تحوالت اقتصــادی به وقوع 
پیوسته، موجب کاهش شدید قیمت ارز گردید. کاسبان 
جنگ در این میان گرفتار قوی سیاه شدند. حتی گفته شده 
که عده ای از شوک این خبر دچار ایست قبلی شده و حتی 
در این واقعه جان و مال و ثروت خود را از دســت دادند. 
از ســویی دیگر افرادی که از زوایای پنهان این واقعه خبر 
داشتند از دام قوی سیاه 
گذشتند.  ســالمت  به 
ســیاه  قو های  بســیار 
گذشــته  از  دیگــری 
تاکنون وجود دارند که 
خود شــما می توانید با 
جست  و  مطالعه  کمی 
و جو، آنها را شناسایی 
کــرده و بــا وضعیت 

موجود تطبیق دهید.
عالوه بر مردم که سیر 
تاریخی،  رویداد هــای 
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زندگی شان را تحت تأثیر قرار می دهد، ادبیات نیز از این 
قاعده مســتثنی نیست. نوشته های شاعران و نویسندگان 
هر دوره، خواه ناخواه از صافی شــخصیت، طرز تفکر و 
شرایط اجتماعی شان عبور می کرده و به دنبال آن هرچه 
اوضاع جامعه بدتر و نابسامان تر بوده، آثار ادبی آن دوره 
نیز  غم انگیزتر و ســوزناک تر نوشــته شده است. ولی 
ادبیات همیشــه مانند راهی روشن بوده برای بهتر دیدن 

ودرست تر نگاه کردن. 
رویداد های تاریخی و سیاســی را می تــوان مانند دایره ای 
ســفید در نظر گرفت که از نقطه ای شروع شده و تکرار 
می شــود، ولی در این میان نقاط ســیاه غیر قابل پیش بینی 
وجــود دارند که زیان های مخربی به مــا وارد می کنند و 
زندگی مان را تحت تأثیر قرار می دهند. در این میان، ادبیات 
وجود دارد تا روزنه ای باشد و راه کوتاه تری نشان ما ن دهد 
که حتی اگر در دام قو های ســیاه افتادیم، دســت از پا گم 
نکرده و با درایت بتوانیم جان ســالم به در ببریم. انعطاف 
پذیری آثار ادبی کمک می کند که هرکســی بتواند از آن 
برداشــتی داشته باشد و بهره ای ببرد، نه همه به اندازه هم، 
اما اصل این است که ما بتوانیم بر نادانسته های مان واقف 
شویم و با این دیدگاه درنظر داشته باشیم: چیزی هست که 
من نمی بینم. اتفاقی در پشت پرده ها در حال رخ دادن است 

که من از آن بی خبرم. 

حرف مشــترک بســیاری از کتاب هایی کــه روایتگر 
برهه ای از تاریخ هستند این است که عامه ی مردم فریب 
می خورند و شــمار کسانی که در جریان اتفاقات هستند 
نیز به قدری کم اســت که کاری از دست شان بر نمی آید. 
برای مثال با مطالعه تاریخ بیهقی ظلم پنهانی امیر مســعود 
برای خواننده قابل مشــاهده اســت، اما آیا شهروندی که 
در آن دوره زندگی می کرده مســائل را از این پنجره و از 
این دیدگاه می دیده است؟ نویسندگان و شاعران هر دوره 
نیــز به این دلیل به حال مردمی که نمی دانند و نمی خوانند 

افسوس می خوردند.
در ادبیات تاریخ کهن، اسطوره های شاهنامه از رستم دستان 
تا ضحاک ماردوش و داستان های عاشقانه ای مانند بیژن و 
منیژه، از کودکی با زندگی ما عجین شده اند، این داستان ها 
راحت تــر می توانند توجه خواننــدگان را در   گروه های 
سنی متفاوت به خود جلب کنند. شاهنامه دریچه ای است 
که به چشــم، شــیوه جدیدی برای دیدن و به عقل، راهی 
نوین برای تفکر نشان می دهد. به هر حال اگر راه روشنی 
در پیش داشــته باشیم، در این مســیر، قوهای سیاهی سر 
راه مان سبز خواهند شد، بهتر است نه قو را بکشیم و نه به 
خودمان زیان برسانیم، بلکه از کنارش گذشته، با کمترین 
خسارت و چه بسا با سودی قابل توجه، طی طریق نماییم.
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هفت، عددی است که از گذشته تا امروزه، بسیار 
با اهمیت شمرده می شد. البته نه فقط در ریاضیات. 
هفت از اعداد لوکا است. دنباله ی لوکا مثل اعداد 
فیبوناتچی است ولی تنها فرق این است که دومین 

عدد به جای یک، عدد سه است.
دنباله ی فیبوناتچی:   ... ، 5 ، 3 ، 2 ، 1 ، 1 ، 0

دنباله  لوکا:  ... ، 11 ، 7 ، 4 ، 3 ، 1
 در سال 1956 جورج آ. میلر که از پایه گذاران اصلی روان شناسِی شناختِی نوین به شمار می آید، در مقاله ی خود اعالم 
کرد که 7+2 تعداد قطعه هایی از اطالعات اســت که یک فرد می تواند در حافظه  ی کوتاه مدت خود ذخیره کند. این 
پدیده را قانون میلر می نامند. البته بعدها اطالعاتی به دست آمد که نشان می داد این عدد می تواند از پنج تا هفت متغیر 
باشد. آزمایش جالبی در این مورد است که در آن اگر در کمتر از      ثانیه صفحه ای را به فرد نشان دهیم که در آن 

چند نقطه وجود دارد، فرد حداکثر می تواند هفت نقطه را تشخیص دهد.
  ما نیز هر روزه با کلمه ی هفت ســر و کار داریم و این عدد حتی در بســیاری از فرهنگ ها عددی مقدس اســت. 
موارد زیر از کاربردهای این عدد در فرهنگ های مختلف اســت: »عجایب هفتگانه، هفت رنگ اصلی رنگین کمان، 
هفت دریا، هفت  طبقه  ی بهشت و جهنم، هفت آسمان، هفت  خدای یونان باستان، هفت  آیه  بودن اولین سوره ی قرآن، 
هفت  دور طواف، هفت  نت  برای ســازهایی مثل پیانو، هفت  ساز بادی، هفت  کلمه ی آخر حضرت عیسی )خدای من 

چرا مرا به خود واگذاشتی؟(، هفت خوان رستم، هفت گناه کبیره و ..«

1
3

ـــدد اول ـــت، ع هف

نشمیل قناعت شعار

نقاشی از: نشمیل قناعت شعار
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در قبیله ای به نام تورس فقط تا عدد شش می شمردند و برای هفت به 
باال از »خیلی« یا »بسیار« استفاده می کردند.

شمارش تورسی:
خیییییلی / .../ بازم خییلی / خیلی / 2+2+2 / 2+2+1 / 2+2 / 2+1 / 2 / 1

البته وقتی بابلی ها و مصری ها پنج ســیاره ی نزدیک تر به خورشــید را کشف کردند و خورشید و ماه را هم 
اضافه کردند، به عدد هفت رسیدند. پس برای آنها هفت نه بسیار زیاد بود، نه خیلی کم. بنابراین نام هفت را 
کنارخیلی از چیزهای مهم مثل دریا و آسمان و بسیاری چیزهای دیگر گذاشتند که نشان دهنده ی عدالت باشد.     
در گذشته نیز پاپ گریگوری اول )گریگوری کبیر(، هفت گناه را در یک دسته قرار داد: »تکبر، تنبلی، خشم، 

حسادت، طمعکاری، شکم بارگی وشهوت«، که به هفت گناه کبیره مشهورند.
دراعتقادات بعضی از اقوام نیز مشهور بود که هفتمین پسر از هفت پسر یک خانواده، با قدرت های فوق بشری؛ 

مثل پیش گویی یا قدرت شفا دهندگی به دنیا می آید که به »هفتمین پسر از هفتمین پسر« مشهور است.
مردم گونیگسبرگ، که شهری بندری در روسیه است، در شهر خود 
هفت پل داشــتند. آنها دوست داشتند هر بار که می خواهند از روی 
آنها بگذرند، طوری بروند که از روی هر پل فقط یک بار رد شوند.  
ایــن بازی »مســئله ی پل های گونیگســبرگ« نــام دارد که اویلر، 
ریاضیدان سوئیســی، ثابت کرد چنین چیزی برای گذشتن از پل ها 

ممکن نیست.

منابع
کتاب کارگاه اعداد، آرش رستگار، انتشارات فاظمی، 139

سایت باشگاه خبرنگاران جوان 
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هر فصلی زیبایی های مخصوص به خودش را دارد. به نظر می رســد تقریباً 
همه، هم نظر باشند که بارش برف در زمستان زیبا و شادی آفرین است، اما 

حقیقت این دانه های سفید شادی آفرین چیست؟
همه ی ما این تجربه را داریم که برای لحظاتی به شــکل دانه های برف که 
روی کف دســت مان فرود آمده اند، نگاهی هر چند گذرا انداخته باشیم، 
چه بسا اگر بیشــتر به آنها توجه کرده باشیم و گوشه های آنها را دیده ایم 
که بــا هم متفاوت اند، ولی به محض اینکه خواســته ایم نگاه دقیق تری به 
آنها بیندازیم، در اثر گرمی دســت ما آب شده اند، یا تغییر شکل داده اند و 

حسرت لحظه ای بیشتر دیدن شان را به دل مان گذاشته اند. 
امروزه ما این فرصت و شــانس را داریم که با کمک عکاســی ماکرو به 
دانه های برف با دقت بیشــتری نگاه کنیم و از شکل های زیبای آنها  لذت 

هـــر دانـــه بـــرف پـــر 
از ریاضـــی اســـت

ـــور ـــا پرم پریس
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ببریم. ماکرو شاخه ای از عکاسی است که به ثبت تصویر 
ســوژه های بســیار کوچک، از فاصله ی بســیار نزدیک 
می پــردازد. بنابراین انــدازه تصویر، بســیار بزرگ تر از 

اندازه ی واقعی آن در طبیعت است.
شکل  دانه های برف متنوع است وبا میزان رطوبت و دمای 
هوا به ســرعت تغییر می کند، اما اگر بتوانیم آهســته تر 
همه چیز را ثبت و ســپس بزرگ نمایی کنیم، می توانیم از 
زیبایی آنها بیشتر لذت ببریم و اینجاست که ساختار های 
شــش ضلعی و متقارن، بی واســطه ذهن ما را به ریاضیات 

پیوند می زند:
دانه های بــرف متقارنی که بــا َدوران هایی با مضرب های 
زاویه ی شــصت درجه روی خودشــان منطبق می شــوند. 
شکل زیر یک دانه برف را نشان می دهد، به ساختار شش 
گوشه ی آن توجه کنید، آیا می توانید مرکز َدوران، زاویه ی 
دوران وجهت دوران هایی که دانه ی برف روی خودش قرار 
می گیرد را مشخص کنید؟ آیا محورهای تقارن را می توانید 

رسم کنید؟ 

امروزه ما به کمک عکاسی ماکرو، می توانیم حقیقت اشکال 
هندسی زیبای دانه های برف را بیشتر و بیشتر دریابیم، اما 
پشــت پرده ی عکاسی دیجیتال و ثبت عکس ها چیزی جز 
تقریب های گسسته از حقیقت ولتاژ پیوسته ی نور نیست، 
در واقع با کمک ریاضیات می توانیم پرده از رازهای طبیعت 
که آنها هم به زبان حقیقی ریاضیات نوشته شده اند، برداریم...
ظاهراً ریاضی همه جا هست، چه در قدرت ذهن ما و چه در 
جهان بیرون از ذهن ما و البته که ذهن ما نیز بخشی از جهان 

ماست و این دو جدا از هم نیستند. 

اما چه ریاضــی بدانیم و چه ندانیــم، دانه های برف زیبا 
هســتند و همه می توانند از ســخاوتمندی ریاضیات لذت 
ببرند و در طرح ها و آثارشــان از زیبایی شادی آفرین آن 

الهام بگیرند ...
Jeffrey Goodman :عکس دانه برف



ـــور ـــا پرم پریس

امسال مسابقه ریاضی دهه ی فجر متوسطه ی یک ،ترکیبی از ترسیم های هندسی 
و شهرک ســازی بود. دانش آموزان  در پایه های هفتم، هشتم و نهم قرار بود با 
کمک رسم های هندسی، با خط کش و پرگار، نقاط مناسبی را در نقشه برای 
مکان هایی که در احداث یک شهرک جدید مورد نیاز است، پیدا می کردند، 

در این میان باید به مقیاس نقشه نیز توجه می کردند.
 بین پایه های مختلف برخی پرســش ها مشترک بود، اما هر پایه پرسش هایی 
ویژه ی خود نیز داشــت. شکل شهرکی که باید ســاخته می شد، شش ضلعی  
منتظم  بود، در مرکز این شــهرک، بیمارستان قرار داشت و خیابان هایی روی 
محور تقارن ها احداث شده،  به صورت ساعت گرد، شماره گذاری می شدند. البته 
که در یک شــهرک به غیر از خانه، به بیمارستان، مدرسه، رستوران، سینما، 
ورزشــگاه، دانشگاه و... هم نیاز احساس می شــود، پس در این فرآیند، همه ی 
شرکت کنندگان برای کامل کردن نقشه با استفاده از استدالل ها و ویژگی های 
هندسی، دســت به کار شدند و درپایان از محاســبات، برای به دست آوردن 

مساحت واقعی شهر کمک گرفتند
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ـــد ـــهرک جدی ـــک ش ـــه ی ی نقش
ــی  ــابقه ی ریاضـ ــی از مسـ گزارشـ
دهـــه ی فجـــر متوســـطه ی یـــک
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برای نمونه و برای اینکه شما 
هــم بتوانید خــود را در این 
شهرک ســازی سهیم بدانید، 
برخی از پرسش های مسابقه  
در  این گزارش آمده است که 

می توانید به آنها فکر کنید: 
- می خواهیــم یــک فضای 

ســبز مربع شــکل، در اطــراف بیمارســتان احداث 
کنیم، رأس های این فضای ســبز به فاصله 180 متر از 
بیمارســتان، واقع درخیابان ها قرار دارد، یک مربع با 
این ویژگی رسم کنید، در کل چند مربع با این ویژگی 

می توانید رسم کنید؟ 
- در انتهــای خیابان شــماره 12 ، یک مدرســه و در 
وسط خیابان دوم، یک دانشگاه قرار دارد ، می خواهیم 
ورزشگاهی احداث کنیم که فاصله ی آن از مدرسه دو 
برابر فاصله آن تا دانشگاه باشد، محل این ورزشگاه را 
روی نقشه تعیین کنید. روش کار خود را به طور کامل 

توضیح دهید. 
- اداره ی برق می خواهد تیرهای چراغ برقی نصب کند 
که فاصله اش از دو ســر هر دو خیابان متوالی به یک 
اندازه  باشــد، چند چراغ الزم دارد و آنها را در کجاها 

باید نصب کند؟ 
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در پایان تــالش تیم های ریاضی کــه در مدت زمان 
مســابقه، فعاالنه با مسئله درگیر بودند، کالس های 
8/1 و 9/1 توانستند با کسب 100 امتیاز اول شوند 
و بعد از آنها به ترتیب کالس های 8/4 و 9/3 ، 98 و 

95 امتیاز کسب کردند. 
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چرا موجودی که قادر به ساختن شش ضلعی است موم خود را به شکل پنج ضلعی 
یا هشــت ضلعی و یا حتی دایره نمی سازد؟ این پرسش قدمتی بسیار طوالنی دارد. 
حدود دو هزار ســال پیش »مارکوس ترنتیوس وارو« که اهل روم بود و عاشق 
مطالعه، و دستی هم در نوشــتن داشت، این جواب را برای این سؤال پیشنهاد داد: 

حدس زنبوری. 
حاال ببینیم این حدس چیست؟

فرض کنیم زنبور ما می خواست خانه اش را شبیه شکل 
زیر بسازد، به نظر می آید که تا االن مشکلی نیست.

اما بعد این شکل را داریم: 
 

حاال یک خانــه ی کامل داریم 
اما...، انگار مشــکلی وجــود دارد. اگر به این روش 
خانه بسازیم، برای پیدا کردن شکل خانه ی کناری، 
باید انرژی زیادی را صرف کنیم. در واقع اگر خانه ها 

هم اندازه باشد، وقت کمتری صرف می شود.
امــا برگردیــم به ســؤال اول: چرا مثلــث، دایره و 

پنج ضلعی نه؟
اگر دایره باشد، فضای خالی زیادی بین شان می ماند و کلی 

ـــه اش را  ـــور خان ـــرا زنب چ
ــازد؟ ــی می سـ شـــش ضلعـ

ــن نیا ــگار حس ن
هلیــا تبریــزی
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موم هم باید برای پر کردن این فضاهای خالی صرف   
کرد. پنج ضلعی و هشــت ضلعی نیــز همین وضعیت 
را دارند، پس این موارد نیز رد می شــوند. حاال فقط 
اشــکالی می ماند که اگــر کنار هم چیده شــوند، 
هیچ فضای خالی بین شــان ایجاد نشود. این سؤال را 

فیثاغورث جواب داد:
تنها اشکال مناسب برای این کار سه ضلعی، چهار ضلعی و شش ضلعی منتظم 
هستند. کدام شکل را انتخاب کنیم؟ اینجا است که باید به حدس مارکوس 

رجوع کنیم: حدس »لونه  زنبوری«.
مارکــوس آن زمان نتوانســت حدســش را با ریاضیات اثبــات کند، اما 
خوش بختانه مدت ها بعد )در ســال 1999( واتسون هیلز این کار را انجام 
داد. او نشان داد از بین سه شکل مربع، مثلث متساوی االضالع و شش ضلعی 

منتظم با مســاحت های یکسان، شش ضلعی کمترین 
محیط را دارد. پس زنبورها با استفاده از شش ضلعی ها 
در ساخت کندو، می توانند عسل بیشتری ذخیره کرده 
و از موم کمتری استفاده کنند. و این پاسخ یعنی اینکه 

نتیجه ی کار زنبورهای عسل، شگفت انگیز است:
هر شانه عسل تقریباً پنجاه برابر وزن خودش می تواند 

عسل ذخیره کند!

نقاشی: نگار حسن نیا
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مســـابقه ی ریاضـــی دهـــه ی فجـــر

اول رتبـــه ی  ریاضـــی،   11/1

ـــطه ی دو متوس
در مسابقه ی ریاضی متوسطه ی دو، بچه ها طی مراحلی، یک پنج ضلعی منتظم رسم کردند، 
ســپس براســاس این طرح و ســتاره ی پنج پر، و با توجه به طرح هایی که در اختیارشان 
گذاشــته شد و استفاده از خالقیت های خودشان، به ترسیم و رنگ آمیزی طرح های شان 

پرداختند. طرح کالس 11/1 ریاضی برنده ی این مسابقه شد.  
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تجربـــی 11/1 ــر10 هنـ

ــر 11 انســـانی 10 و 11هنـ
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11/2 ریاضـــی 

11/2 10/2تجربـــی  ریاضـــی 

10/2 تجربـــی 
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10/1 تجربـــی 

10/1 ریاضـــی 



زیست شناسی



به احتمال زیاد تا به این لحظه اغلب شــما از ویروس کرونا و همه گیر شــدن آن مطلع شــده اید.  
Coronavirus Dis� مخفف  COVID 19 ربیماری ناشی از ویروس کرونا ) یا به بیان علمی ت
ease Discovered in 2019( اولین بار در اواخر ســال 2019 میالدی در چین، شناسایی شد. 
نام علمی ویروس کرونا SARS CoV-2 اســت که نشــان دهنده ی تشابه ژنتیکی این ویروس با 
ویروس ســارس )SARS = Severe Acute Respiratory Syndrome( اســت. ویروس 
سارس عامل همه گیر شدن »سندروم وخیم تنفسی سارس« در سال 2002 بود. اما ویروس کرونا 

از کجا آمده است؟
ویروس کرونایی که می تواند در انسان ها ) و نه حیوانات( ایجاد بیماری کند،  معموالً ویروسی بی خطر 
و در واقع همان ویروسی است که عامل 25%  از سرماخوردگی های رایج است. پس تفاوت سارس با 
عامل سرماخوردگی معمول چیست؟ تفاوت از آنجا ناشی می شود که سارس نوعی از ویروس کرونا 
است که همواره برای حیوانات ) و نه انسان( بیماری زا بوده است. اما بر اثر جهش های ژنتیکی این 

ویروس به گونه ای تغییر پیدا کرده است که اکنون می تواند انسان ها را نیز آلوده کند.
 در ســال 2002، سارس که نوعی از ویروس کرونا بود توانســت از خفاش به َزبّاد* و از زباد به 
انسان انتقال پیدا کند. پس از آن، در سال 2012 مرس )MERS( نوع دیگری از ویروس کرونا بود 
که از خفاش به شتر و سپس به انسان منتقل شد. به احتمال قوی، کووید19 نیز از خفاش ها آغاز 
شده و سپس به مورچه خوار پولک دار* و از آن به انسان منتقل شده است. متأسفانه مورچه خوار 
پولک دار بیشــتر از هر حیوان دیگری در دنیا قاچاق می شــود، چرا کــه برخی افراد معتقدند 
پوســت مورچه خوار پولک دار، قابلیــت ترمیم قوی دارد. به علت قاچاق گســترده و تماس با 

رایـــان ســـاقیان

دربـــاره ی  ویـــروس کرونـــا بیشـــتر بدانیـــم *
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انسان، ویروس کرونای سارس کوید2 فرصت یافته و از 
مورچه خوار پولک دار به انسان منتقل شده است. 

بر اســاس آمار سازمان جهانی بهداشــت  در 11 فوریه  
2020، تعــداد 43103 نفــر مبتال به ویــروس کرونای 
سارس شناســایی شــدند و 1018 نفر از مبتالیان جان 
باختند )نرخ مرگ و میــر2/9 درصد(. برای درک بهتر 
این اعداد بیاید نگاهی به نرخ مرگ  و میر ناشی از سایر 

بیماری ها بیندازیم:
در ســال 2002، ویروس کرونای سارس، 8098 نفر را 
مبتال کرد که 774 نفر از این بیماری جان باختند )نرخ 
مرگ و میر9/6 درصد(. در سال 2012، ویروس کرونای 
مرس، 2494 فــرد را مبتال کرد و 858 نفر جان باختند 
)نرخ مرگ و میر 34% (. مثــال دیگر، جدا از خانواده ی 
ویــروس کرونا، ابوال اســت که در ســال 2014 تعداد 
28639 فرد را مبتال کرد و 11316 فرد را به کام مرگ 
کشــید )نرخ مرگ و میر40% (، )بــرای درک بهتر این 

مسئله شکل را ببینید(.    
در مقیــاس میکروســکوپی، ویروس کرونا ویروســی 
دارای RNA تک رشــته ای است که در واقع دلیل قابلیت 
باالی این ویروس در جهش و تغییر خود اســت )عاملی 
 RNA که ســاخت واکســن برای ویروس هــای دارای

تک رشته ای را با مشــکل روبرو می کند. )مثال دیگری 
از این گونه ویروس ها، ویروس اچ آی وی است(. ویروس 
کرونا در سطح خود پروتیئن هایی دارد که باعت می شود 
زیر میکروســکوپ شبیه تاج )Crown( دیده شود. این 
پروتیئن های ســطحی به ویروس کمــک می کنند تا به 
ســلول های مجرای تنفسی انسان بچسبد و وارد سلول ها 
شــود. پس از ورود، ویروس ســلول را به خدمت خود 
گرفته و شــروع به همانندســازی خود می کند. تا آنجا 
که ســلول انسانی/ ریوی از ویروس پر شده و در نهایت 
می ترکــد و تعداد زیادی ویروس را در بدن آزاد می کند. 
هر کــدام از این ویروس ها مجدداً به ســلول های جدید 
حملــه کرده و ایــن چرخه ادامه پیدا می کند. بســته به 
قدرت سیســتم ایمنی بدن افــراد، برخی ویروس را قبل 
از ایجاد هیچ گونه نشــانه ای از بیماری نابود می کنند. در 
برخی دیگر، با سیســتم ایمنی اندکی ضعیف تر، عالیمی 
مانند تب، ســرفه، تنگــی نفس و در نهایــت ذات الریه 
)Pneumonia( بروز می کند. اگر آسیبی که ویروس 
به ســلول های ریوی وارد می کند، شــدید باشد می تواند 
منجر به ســندروم زجر تنفسی حاد شود. تجمع مایعات 
در ریه، مانع از پر شدن آن با میزان کافی هوا می شود. این 
بدان معنی است که میزان اکسیژن دریافتی خون کاهش 
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می یابــد و این وضعیت مانع از دسترســی 
ســلول های بدن به اکســیژن می شود که 
 Septic( به این حال شــوک ســپتیکی
Shock( می گویند. سندروم زجر تنفسی 

حاد و شوک سپتیکی عوامل اصلی مرگ 
و میــر در مبتالیان به ویــروس کرونای 
ســارس کووید2 اســت. اما این شرایط 
اغلب در افراد باالی شــصت ســال، افراد 

سیگاری یا افراد با سابقه ی بیماری ریوی اتفاق می افتد و 
در افراد سالم، معموالٌ سیستم ایمنی بدن قبل از حاد شدن 

شرایط، ویروس را نابود می کند. 
مشکل دیگر ویروس کرونا، گسترش سریع آن است. این 
ویروس می تواند به راحتی از طریق عطسه، سرفه و ذرات 
کوچک بزاق از فردی به فرد دیگر منتقل شود. به اضافه، 
ذرات کوچک بزاق می توانند روی سطوح مختلف نشسته 
و تا بیشتر از یک روز زنده بمانند. در نتیجه، تماس دست 
با این سطوح و ســپس تماس دست با دهان، بینی و چشم 
)منطقه T صــورت( باعث انتقال ویــروس به فرد جدید 
می شود. عالئم بیماری ممکن است بین پنج تا چهارده روز 
بعد از ورود ویروس به بدن، ایجاد شود. به این مدت، زمان 
انکوبه شــدن یا دوران نهفتگی بیماری گفته می شود و در 

این دوره ویروس در حال تکثیر خود در بدن است. 
راه هــای درمان ایــن بیماری شــامل مصــرف مایعات، 
اکسیژن رسانی و فراهم کردن تهویه ی مناسب برای فرد 
بیمار اســت تا سیستم ایمنی بدن، خود، ویروس را نابود 
کند. در موارد شــدید که بدن توان مقابله با ویروس را 
ندارد می توان از داروی مقابلــه با ماالریا، اچ آی وی و یا 

داروی مقابله با ابوال برای ضعیف کردن ویروس استفاده 
کرد. همان طور که پیش تر نیز اشاره شد،  ساخت واکسن 

علیه ویروس کرونا دور از انتظار خواهد بود. 
بنابرایــن، تا به امروز تنها راهکار منطقی برای جلوگیری 
از شیوع بیماری کووید 19 کاهش تماس فرد به فرد است. 
ویروس کرونا معموالً نمی تواند مسافت زیادی را در هوا طی 
کند، در نتیجه پیشنهاد می شود هنگام صحبت با یکدیگر 
با حداقل دومتر فاصله از هم بایستیم. به طور کلی زمانی که 
بیماری همه گیر شده است، بهتر است در خانه مانده و از 

شرکت در هر گونه تجمعات فردی خودداری کنید.

*Osmosis Group

www.osmosis.org

* زبّــاد یا گربــه ی زبّاد پســتانداری گوشــت خوار از خانواده ی 
زبّادان )Viverridae( اســت. گربه های زبّاد ماده روغنی معطر و 
مشــک مانندی از غده های مقعدی خود ترشح می کنند که زبّاد یا 
غالیه نام دارد. در جنوب چین خوردن گربه زبّاد بسیار معمول است.
* پولک پوست یا پانگولین یا مورچه خوار پولک دار جانوری است 
از راسته ی پولک پوست ســانان که همگی در خطر فوری انقراض 
قرار دارند زیرا بیش از هر حیوان دیگری در دنیا به صورت قاچاق 
خرید و فروش می شــوند. بعضی از دانشــمندان بر این باورند که 

پانگوئین ها باعث ایجاد کروناویروس هستند.
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نگاهی به آینده
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آریانا حسـین خانی

اگر خالق صفتی باشــد که به افراد یا کارهای نوآورانه نسبت داده می شود، داوینچی را 
می توان معادل خود خالقیت در نظر گرفت. البته بی انصافی است اگر دلیل داوینچی شدن 
او را تنها به خالقیت و نبوغ نســبت داد زیرا جدای از اینکه او آدم بسیار سخت کوشی 
بوده، در زندگی فراز و نشیب  زیادی را تجربه کرده که به گفته ی خودش در مقایسه با 

استعداد و جوهر وجودش، در خلق آثارش تأثیر بیش تری داشته است.
داوینچی در خانواده ای ثروتمند در روســتای توسکانی زاده شد. پدرش زمین دار ارشد و 
مادرش دهقان بود. پنج سال نخست زندگی اش را در کنار مادر زندگی کرد، اما خاندان 
پدری اش عالقه ی زیادی به او داشتند. به همین دلیل لئوناردوی جوان، از پنج سالگی نزد 

خانواده ی پدرش رفت و زندگی مرفهی را تجربه کرد. 
داوینچی در مدرسه ی دهکده ی توسکانی خواندن و نوشتن آموخت. او سپس با هنر آشنا 
شد و به عالقه ی خودش به نقاشی پی برد. درسش تعریف چندانی نداشت، اما در طراحی، 

ـــم،  ـــرف می زنی ـــه ح ـــوغ ک از نب
از چـــه حـــرف می زنیـــم

لبخند ژکونــد، مونالیزا، شــام آخر. این ها، 
عباراتی است که ما را تنها به سوی یک نفر 

هدایت می کند: لئوناردو داوینچی.
دانشــمند، نقــاش، مجسمه ســاز، معمــار، 
موســیقی دان، ریاضی دان، مهنــدس، مخترع، 
نقشــه کش،  زمین شــناس،  آناتومیســت، 
گیاه شــناس و نویســنده ی ایتالیایــی، این ها 
توصیــف مورخان و هنرمندان اســت از این 
نابغه ی قرن پانزدهمی. گرچه مردم، اکثراً او را 
به واسطه ی نقاشی های کم یا شاید بی نظیرش 
می شناسند اما او خودش را بیش تر یک محقق 

و دانشمند می دانست تا یک هنرمند.
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استعدادی از خود نشان داد که نمی شد به 
آسانی از آن چشم پوشید. این شد که بعد 
از اتمام دبســتان، او را بــه هنرکده ای در 
فلورانس فرستادند؛ به شاگردی آندره آدل 
وروچیــو کــه در آن زمــان، در زمینه ی 
نقاشی و پیکر تراشی اسم و رسمی داشت.

لئونــاردو ریخته گــری را از وروچیــو 
آموخــت. در کنار او بــود که عالقه مند 

شد موجودات زنده را به گونه ای بکشد که کسی نکشیده 
بود؛ می خواســت روح زنده ی آنهــا را روی کاغذ بیاورد: 
»موجودات اگر قابل تشــخیص و تمایز نباشــند زنده و 
غیر زنده شــان چه تفاوتی دارد؟« به همین سبب به حوزه ی 
گیاه شناســی و جانور شناسی پا گذاشــت و آنقدر در این 
زمینــه مطالعه و تالش کرد که باالخره توانســت ُگل را 

طوری بکشد که بشود زندگی را در آن پیدا کرد.
در هفده سالگی به میالن رفت و به کار هنری پرداخت و 

آثار ماندگاری خلق کرد. آنجا به گروهی 
از مسیحیان که از پزشکان، داروفروشان 
و هنرمندان تشکیل شده بود، پیوست و از 
طریق همین گــروه، به محیط های درمانی 
راه یافت. داوینچی ســاعت های زیادی را 
در بیمارســتان ها می گذارند و رفته رفته 
عالقه اش به بدن انســان بیش تر می شــد. 
کالبد شکافی را آموخت و زمان زیادی را 
صرف تشریح اجســاد و تصویربرداری از 

اندام های درونی بدن کرد. 
بســیاری از پزشــکان، فیزیولوژیســت ها و متخصصان 
آناتومی، داوینچی را چهره ای ماندگار در تاریخ پزشــکی 
می دانند. طراحی های او از بدن انســان به اندازه ای دقیق و 
با جزئیات کشیده شده که در قرن بیست و یکم، با وجود 
دستگاه های عکس برداری فوق هوشمند، هنوزهم به عنوان 
منبعــی قابل اســتناد در معتبر ترین دانشــگاه های جهان 

تدریس می شود.

نقاشی داوینچی در ده سالگی
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داوینچی به یک شــهر تعلق نداشــت. همــواره در حال 
جــا به جایی بود و ســفر. بــه واتیکان می رفــت. به رم، 
میالن، فلورانــس، ونیز و ... . هر جا که پا می گذاشــت، 
می دید، می شــنید، می آموخت و چیزی از خود به یادگار 
می گذاشت به طوری که ایتالیایی ها براین باورند که تمام 
شهر های ایتالیا بوی داوینچی را می دهد. لبخند ژکوند را در 
فلورانس کشید. شام آخر را در میالن. مرد ویترو  وی َین را 
در ونیز. زیردریایی را در رم طراحی کرد و لباس غواصی 

را خدا می داند کجا.

آخریــن اثر داوینچی، مجموعــه ای از طرح های تصویری، 
تحت عنوان تصورات پایان جهان اســت. در این تصاویر، 
داوینچــی تئوری خــود را بیان می کنــد؛ اینکه نیروهای 
غیرمادی در کائنات در وجود اشــکال مادی ظاهر شده و 
آنها را به حرکت در می آورند. او هیچگاه موفق به اثبات 

و یا حتی تکمیل این تئوری نشد.
داوینچی در ســن 67 سالگی در فرانسه از دنیا رفت. او را 
در ایتالیا دفن کردند اما به دلیل جنگ ها و اغتشــاش های 
متعدد در این کشور، پیکرش ناپدید شد و 250 سال بعد 
از فرانسه سر درآورد. پیکرش را دوباره به 
ایتالیا منتقل کردند و در کلیسایی محلی، به 
خاک سپردند. هرچند هیچگاه معلوم نشد 
که جسد یافت شده در فرانسه، حقیقتاً پیکر 

داوینچی بوده است یا نه.
اگر این نابغه  ی بزرگ ده، پانزده و یا بیست 
سال بیش تر در جهان می زیست، اکنون دنیا 
در چــه وضعی قرار داشــت؟ چند اثر دیگر 
مانند مونا لیزا یا شام آخر خلق می شد؟ چند 
زیر دریایی دیگر طراحی می شد؟ پایان جهان 
چگونه پیش بینی می شد؟ آیا جهان به همین 
شکلی که هم اکنون در آن زندگی می کنیم، 

باقی می ماند و یا ... .
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آکســولوتل ها بســیار زیبا هستند. این ســمندر ها لبخندی شــبیه مونالیزا دارند و دارای 
آبشش های قرمز رنگ هستند. ممکن است از آنها خوش تان نیاید و ازشان بترسید، اما باید 

بدانید این موجودات، توانایی خاصی در بازسازی بدن شان دارند.
اگر این نوع ســمندر اندام خود را از دســت بدهد، آن اندام با همان اندازه و جهت، دوباره در بدن او شکل 

می گیرد و طی چند هفته درز بین اندام قدیمی و جدید از بین می رود.
آکسولوتل ها می توانند باعث بازسازی بافت تخمدان و ریه، و حتی بخش هایی از مغز و نخاع شوند.

بازسازی اســتثنایی سمندر پس از آسیب دیدگی، بیش از یک قرن است که شناخته شده و دانشمندان از 
برخی رازهای آن را پرده برداشته اند. این موجود، محل قطع عضو را با نوع خاصی از پوست، به نام اپی تلیوم 
آب بندی می کند، سپس مقداری بافت به نام بالستما ایجاد می کند که قسمت جدید بدن از آن جوانه می زند.
اکنون محققان با بررسی ژنوم این موجودات، و تغییر ژن آنها در آزمایشگاه، در حال پیداکردن ترفند هایی 

در پزشکی هستند که برای کمک به انسان ها مفید باشد.
در حال حاضر، مطالعات در حال روشن کردن وضعیت سلول های درگیر و تعریف مواد شیمیایی مورد نیاز 
است. شاید چند دهه بعد، انسان ها نیز اندام های آسیب دیده ی خود را دوباره بازسازی کنند. یافته های علمی 

از درمان های احتمالی و روش هایی برای بهبود زخم و درمان نابینایی در آینده ی نزدیک، نشان دارد.
دیوید گاردینر، زیست شــناس رشــد در دانشگاه کالیفرنیا 
می گوید: »ایده ی بازآفرینی انسان از دهه های اخیر از اگر به 
وقتی، تبدیل شده است.« او می گوید: »اکنون همه فرض را بر 

رسیدن زمان آن قرار داده اند.«

بازســـازی انســـان*

*By Amber Dance, Knowable Magazine

SMITHSONIANMAG.COM

JANUARY 30, 2020

ســـنا  ذبیحـــی
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گزارش
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ضرغامیان فرانک 

ــم ــرای هـ ــم و بـ ــا هـ بـ

گزارش تعدادی از مســابقات دهه ی فجر متوسطه ی یک، امسال 
به شــیوه ای تازه  و از نگاه و قلم برندگان مسابقات ترسیم شده 
است. جالب ترین نکته در بیشتر این نوشته ها، اشاره ی بچه ها به 
همکاری و تالش کالسی و سهم آن درموفقیت در مسابقات است. 
این زاویه ی دید متفاوت در گزارشگری، ایده ی فرانک ضرغامیان، 

گردآورنده ی این گزارش ها است. 
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عربی
ملینا توحیدی/ نگار صدری

امسال من، ملینا توحیدی و همکالسی ام نگار صدری در دهه  فجر، در بخش عربی شرکت کردیم. 
موضوع عربی شــرح دادن یکی از شــهرهای ایران به زبان عربی بود. من و نگار، شهر شیراز را به 
دلیل داشتن جاذبه های تاریخی مختلف برگزیدیم. ابتدا به زبان فارسی درباره  ی شهر شیراز تحقیق 
کردیــم و اطالعات مختصر و مفیدی درباره ی آن درآوردیم. درباره ی جمعیت و مکان های دیدنی، 
اطالعات کوتاهی را نوشتیم و سپس آنها را به زبان عربی ترجمه کردیم. در ترجمه به فعل های مان 
توجــه داشــتیم و کلمات خوبی از لحاظ لغتی را برای ترجمه انتخــاب می کردیم. اگر کلمه ای را 
نمی دانستیم در لغت نامه دنبال آن می گشتیم یا از بزرگتر های مان طلب کمک می کردیم. یکی از 
خالقیت های مان برای ارائه، شــیوه ی گفتار بود. ما به صورت گفتگوی دو نفره که نوعی مصاحبه 
بود، شهر شیراز را معرفی کردیم. در آخر فیلمی با کمک دوستان و خانواده مان درباره ی شیراز به 
زبان عربی تهیه کردیم که این کار خالقیت ارائه ی ما را زیادتر کرد. در آخر، روز مســابقه تمام 
کارهایی که کرده بودیم را به خوبی ارائه دادیم و با کســب نمره ی 95 از 100 رتبه ی اول مسابقه 
دهه ی فجر عربی شدیم. در این مسابقه تجربیات زیادی کسب کردیم و به دانش عربی مان افزوده 
شــد. در کل تجربه ی خیلی خوبی بود و از تمام معلمــان که با ما همکاری کردند و داوران عزیز 

که موجب شــدند جواب زحمات مان را 
بگیریــم و همچنین بچه های کالس9/4 
که باعث امید گرفتــن و ایده دادن به ما 

شدند، تشکر می کنیم.
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مشاعره
آوین عسکری/ ملیکارمضانی

سالم من آوین عسکری و دوستم ملیکا رمضانی امسال در مسابقه ی مشاعره بودیم .
مرحله ی اول مســابقه، ســنتی بود. ما در این مرحله باید با شــعرهایی که  از پیش حفظ بودیم، حاضر 

می شدیم و با حرف آخر بیت قبل، بیتی جدید بیان می کردیم .
در مرحله ی دوم مسابقه باید چهار شعر کهن یا نو با موضوع وطن حفظ می کردیم و نباید شعر تکراری 

می خواندیم.
برای مرحله ی آخر به ما بیســت و شــش مفهوم داده شــده بود و ما باید بیت هایی با آن مفاهیم حفظ 

می کردیم، اما در مسابقه  دو مفهوم داده می شد که ما باید با آن دو مفهوم دو بیت شعر می خواندیم.
ما با کمک بچه های کالس و همکاری آنها و تالش زیاد خودمان توانستیم در این مسابقه اول بشویم.

تئاتر
آریانا خلیلی/ فرگل پوالدخانی/ مانلی رضایی،

بــرای تئاتر امســال دهه ی فجر ما؛ یعنی آریانــا خلیلی، فرگل پوالدخانــی و مانلی رضایی، 
نمایشنامه ی اتهام به نویسندگی فرانسوا تیساندیه، که به قید قرعه به ما افتاد را اجرا کردیم.

یکی از چالش های پیش روی ما وقت محدودی بود که برای تمرین و همچنین اجرا داشــتیم. 
ده دقیقه وقت برای یک نمایشــنامه ی نیم ســاعته و فقط یک هفته مهلت تمرین، اما خوب 

توانستیم از پس آن بر بیاییم.
معیارهایی که ما با آنها سنجیده شدیم عبارت بودند از: خالقیت در اجرا، استفاده ی مناسب از 

منش نمایشی، طراحی صحنه، فضا و لباس، زمان بندی 
مناسب، استفاده از موسیقی و افکت، حرکات نمایشی، 

ریتم نمایشی،کارگردانی و کارگروهی.
به خاطر همکاری خوبی که داشــتیم، توانستیم از پس 
همه ی معیار ها و محدودیت هایی که داشتیم بر بیاییم و 
از بچه هــای 8/4 برای اینکه آن قدر همکاری کردند و 

مشوق ما بودند، متشکریم.
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آوین ناجیان/ شایا شفیعی/ پرارین ناظمی
»همه استرس داشتیم.

سه  تایی نشسته  بودیم رو زمین، تو سکوت به یه نمایش نامه ی سی وشش صفحه ای زل زده بودیم،
نمی دونستیم  چی کارش کنیم.

همه ی کالس ها خوشــحال داشتن نمایش نامه های کوتاهشــون رو تمرین می کردن و ما فقط حرص می خوردیم که چرا 
بلندترین نمایش نامه مال ماســت. تو اون وقت کم چه جوری باید اون رو تمرین می کردیم؟ چه جوری باید تو  ده دقیقه 

اجراش می کردیم؟ چه جوری باید طراحی صحنه، لباس و انتخاب نقش انجام می دادیم؟
سه تایی خیلی گیج بودیم، هیچ کاری به ذهنمون نمی رسید. بعد از کلی فکر کردن، تصمیم گرفتیم پاشیم تمرین کنیم.

نشستیم. یه مداد برداشتیم و شروع کردیم به انتخاب نقش و حذف بخش های غیر ضروری.
قرار شد هر روز بعد از مدرسه بمونیم و تمرین کنیم و دو روز هم بعد ساعت پنج رفتیم خونه ی ما و شایا و تا ساعت 

یازده تمرین کردیم، تو مدرسه هم تا جایی که تونستیم، وقت پیدا کردیم و تمرین کردیم.
روز اجرا خیلی استرس داشتیم، چون می دونستیم هنوز تو زمان بندی مشکل داریم. شب قبل همه تا صبح بیدار بودیم و 
داشتیم تنهایی تمرین می کردیم وو حاالخیلی خسته بودیم. به عنوان آخرین تمرینمون که رفتیم آمفی تئاتر، کالً ناامید 

شدیم، چون فهمیدیم حتی تو متن نمایش نامه هم مشکل داشتیم.
اون ســاعت های آخر من و آوین و شایا دیگه واقعاً داشتیم دیوونه می شدیم، ولی سعی کردیم خودمون رو آروم کنیم و  

تمرکزمون رو بگذاریم روی اجرا.
وقتی زنگ خورد ما سه نفر  زود رفتیم آمفی تئاتر و لباس هامون رو عوض کردیم و تا اجرامون، چند دور تمرین کردیم 

و یک کم آروم تر شدیم، چون اجرامون پیشرفت کرده بود.
وقتی شنیدیم که خانم حاتمی دارن کالس ما رو صدا می کنند، بلند شدیم و چشم هامون رو بستیم و با یه نفس عمیق 

هم رو بغل کردیم و بعد به روی صحنه اومدیم و نمایشمون رو اجرا کردیم.
می تونم بگم یکی از بهترین لحظه های زندگیم اون لحظه ای بود که کل آمفی تئاتر برامون دست زدن و بلند شدن و وقتی 
پایین اومدیم، همه ی بچه های کالس اومدن و بغلمون کردن. اون موقع خیلی حس خوبی داشــتم و بعد وقتی دیدم توی 
ســتون نمایش دور کالس ما و امتیاز مون خط کشــیدن و اسممون رو به عنوان گروه بازیگران برتر زدن، نمی تونستم  
هیچی بگم از خوشــحالی، چون فهمیدم اون همه تالش، نتیجه ی خودش رو خیلی خوب نشــون داد و باعث شــد باعث 

سربلندی کالسمون باشیم.«
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مسابقه ادبی
سبا صالحی/ پریا میروکیلی

حدوداً ساعت یازده و نیم روز پنجشنبه 17 بهمن ماه بود که ما وارد کتابخانه ی مرکزی شدیم و دورترین میز به داورها 
را انتخاب کردیم. از گروه های آخر بودیم و این یعنی من باید ترتیب چیزهایی که می خواستیم بگوییم را هزاران بار 
از نو می نوشــتم تا چیزی را از قلم نیندازم. هر ارائه ای که تمام می شــد یک چوب خط روی برگه ام اضافه می کردم و 

ذره ای از جان خودکار سبزم را می گرفتم.
برای مســابقه ی ادبی اول الزم است متن معرفی کتابی که خودمان انتخاب کرده ایم را بنویسیم و بعد در روز مسابقه، 
کتاب را معرفی کنیم و ارائه دهیم. انتخاب کتاب اولین مرحله و شاید از سخت ترین مرحله هاست؛ کتاب را یا باید 
خوانده باشیم یا در طی همان یکی دو هفته آن را بخوانیم، بعد کتاب را برای خودمان تحلیل و تفسیر کنیم و از عمقش 
مفهوم و زندگی بیرون آوریم. دومین کار ما نوشتن متن معرفی کتاب است که باید تقریباً یک صفحه و اطالعات الزم 
برای معرفی را شامل باشد. اگر بخواهیم پاراگراف های مناسب بنویسیم و همه ی نوشته ها را در یک صفحه جا بدهیم 
و متن را آنقدر بخوانیم که زمان افعال و عالئم نگارشی درست، در صفحه بنشینند، نوشتن این متن می تواند سه شب 

تا صبح طول بکشد. 
در مسابقه ی ادبی گروه ها می توانند پوستری برای معرفی درست کنند که نمره ی امتیازی دارد و  بیشتر اوقات همه ی 
گروه هــا این کار را انجام می دهند، زیرا واضح اســت که هیچ کس از چند امتیاز اضافه بــدش نمی آید. بعد از انجام 
دادن همه ی این کارها باید خودمان را برای ارائه آماده کنیم؛ اینکه در شــش دقیقه چه حرف هایی را باید بزنیم و به 
سؤال هایی فکر کنیم که امکان دارد پرسیده شود و پاسخی برای آنها آماده کنیم. در نهایت روز ارائه فرا می رسد و ما 

دورترین میز به داورها را انتخاب می کنیم و ترتیب حرف های مان را هزاران بار از نو می نویسیم.
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فیزیک
آنیتا عادلیان/ سرمه منزوی/ فرنیا حسن نژاد

در مسابقه ی دهه فجر فیزیک، ما باید سازه ای از جنس 
کاغذ می ساختیم که روی هوا، هم بچرخد هم با سرعت 

آرامی به زمین برسد؛ مانند برگ درخت افرا.
در روز مســابقه ما ســی دقیقه برای ساخت سازه خود زمان داشــتیم و لوازم مورد نیاز را با واحد پولی به نام 
جیرینگ خریداری کرده و شــروع به ســاختن کردیم. بعد از سی دقیقه به ترتیب قرعه کشی ، تمام بچه های 
هفتم تا نهم، یک نماینده برای پرتاب کردن، انتخاب کردند و مسابقه شروع شد. هر گروه می بایست از ارتفاع 
2.5 متری سازه ی خود را پس از باال رفتن از نردبان، پرتاب می کرد. بر روی زمین سیبلی کشیده شده بود و هر 
چه سازه فاصله اش با مرکز سیبل کمتر بود، امتیاز بیشتری می گرفت. این کار را هر گروه سه بار تکرار کرد 
و سپس داوران میانگین سه دور را که بستگی به زمان رسیدن به زمین و فاصله با مرکز سیبل داشت، حساب 
کردند و برنده ی مسابقه معلوم شد، اما مهم ترین دلیلی که باعث شد ما برنده  شویم، بخش امتیازی مسابقه بود 

که در آن باید سازه  مان را با ریتم آهنگی که خودمان انتخاب کرده بودیم، هماهنگ می کردیم.

ریاضی 
هلیا بلورچی زاده/ مریم شیرازی

من و همکالســی ام مریم، امســال در مسابقه ی ریاضی شــرکت کردیم. موضوع 
مســابقه درباره ی شهری به شکل شــش ضلعی منتظم بود که ما باید با استفاده از 
قضیه هــای مختلفی که در ریاضی این چند ســال یاد گرفتیم، مکان نقاط مختلف 
این شهر را پیدا می کردیم. مرکز شهر، بیمارستان بود و ما با استفاده از قضیه های 

نیمساز، عمودمنصف، میانه و ویژگی مثلث های مختلف، 
توانســتیم به همه ی سؤاالت پاسخ دهیم. ما از چند روز 
قبل شــروع به دوره این نکات کردیم و به دلیل تمیز و 
مرتب کشــیدن شــکل، در آخر با نمره ی 100 از 100 
رتبه ی اول مسابقات دهه فجر ریاضی را کسب کردیم. 
در کل خیلی تجربه و خاطره ی خوبی بود و ما از بچه های 

کالس مان که خیلی به ما کمک کردند، ممنونیم.
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داستان



کاظمیـــان نیـــکا 

داستان هایی که می خوانید در اصل تمرینی است با زاویه دید اول 
شــخص یا من راوی و مونولوگی اســت که به بیان احساسات 
درونی راوی ای می پردازد که در همه ی روایت خود صادق نیست. 
درادبیات داســتانی از آن به »راوی غیرقابل اعتماد« یاد می شود. 
این شیوه در داستان پردازی کارکرد زیادی دارد و در کنار عناصر 

دیگر، به داستان ساختار، جهت و تأثیری ویژه می بخشد.

تندتند بین گاز و ظرف شــویی در رفت و آمدم. امشــب 
مهمان دارم و کلی کار روی سرم ریخته.

ناگهــان صدایش را بــاال می برد و می گویــد: »گفتی چی 
بخرم؟«

- روی کاغذ نوشتم.
خیلی نمایشی می گوید: »چی؟«

- می گم روی کاغذ نوشتم! نمی شنوی؟!
- چی نوشــتی؟ من اصالً نمی تونم بخونــم. عینک ندارم، 

نمی تونم... ای بابا چرا انقدر کمرنگ نوشتی؟
دست های خیســم را می تکانم و می روم سمتش. دستم را 

جلویش دراز می کنم.
- بیا بگیر.

- ســس مایونز متوسط، خیارشــور، زیتون... حاال چرا 

د معتـــا
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متوسط؟ خودکارت کجاست؟ من یادم نمی مونه که.
جوابش را نمی دهم و او همچنان خودش را به گیجی می زند.
- خب خیارشــور ســرکه ای باید از کجــا بخرم؟ مگه 

سوپر مارکت ها هم دارند؟ برم اونجا چی  بگم؟
می خواهــم بگویم از ســر قبــر من برو بخــر. گردنم را 
می چرخانم و می گویم: »بگی خیارشور سرکه ای خودشون 

بهت می د ن. برو دیگه. دیر شد.«
آنقدر چرت و پرت می پرســد که برنجم شفته می شود. اه 
مرده شــورش را ببرد. چند دقیقه بعد می بینم که آقا روی 

مبل لم داده و مشغول موبایل بازی است.
- پس چرا نمی ری؟ اآلن وقت این کارهاست؟!

خودش را به کری می زند. همیشــه همین کار را می کند. 
مثالً می خواهد بگوید من خیلی غرق در کارم هستم یا من 
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کر شدم، لطفاً توجه کنید! 
حالــم از این جلب توجه هایش به هــم می خورد. جلویش 

می ایستم. خسته و کالفه می گویم: »چرا نمی ری؟«
نگاهش را باال می آورد و به موهایم خیره می شود.

- میگم تو چرا موهاتو رنگ نمی کنی؟ سفید شدن.
سنگین نگاهم را ازش می گیرم و می روم سمت آشپزخانه. 

می بینم که می رود سمت در.
- من الویه نمیخورم ها.                                                                                                             
می خواهم بگویم به درک که نمی خوری. اصالً از گشنگی 
بمیر. اما می دوم سمت در و می گویم: »من برای تو می خوام 

الویه درست کنم، پس چی می خوای بخوری؟«
وای نــه. نباید این کار را می کــردم. اآلن توهم می زند که 
چقدر فکر او هســتم. لبخند محوی می زنــد و می گوید: 

»حاال یک چیزی می خورم. ول کن درو.«
در را می بندد. همان جا پشت در نفس عمیقی می کشم. سرم 

را تکان می دهم. نه نباید...
می خواهم خودم را به بی تفاوتی بزنم ،اما نمی شود. ناسالمتی 
خانه ام را جدا کرده ام تا کمتر ازش بکشــم، ولی فشــار 
خانواده  ها داغانم کرده. روی صندلی آشــپزخانه می نشینم 
و سرم را تکیه می دهم به دستم. عه عه عه! برداشته زنگ 
زده به شــوهر خواهرم و  پدرش شــروع کرده به مظلوم 
نمایی. یکی نیست به باباش بگوید آخر چرا باید تا آخر 
عمرم به پای پســر تو بسوزم، مرد. برای اینکه از دلش در 
بیاورم، امشب دعوت شــان کرده ام. صدای زنگ موبایلم 

بلند می شود. خودش است.
- شیشه متوسط ندارن؛ چکار کنم؟

دلم می خواهد گوشــی را پرت کنم تو دیوار. می دانم، فقط 

می خواهد من را کالفه کند. تمام این سال ها کارش همین 
بوده. آیفون به صدا در می آید. به پیشــانی ام می کوبم. چرا 

آنقدر زود آمدند.
نیما را صدا می زنم: 

- نیما بدو در را باز کن تا من آماده می شوم. 
جواب نمی دهد. می شــنودها ولی جوری چســبیده به آن 
تبلت کوفتی و باب اســفنجی می بیند که انگار هیچ کار 
مهم تری در دنیا وجود ندارد. این بچه را هم مثل خودش 
معتادکرد، راحت شــد. همین یکی را کم داشتم. دوباره 

موبایلم زنگ می زند.
... -

- من نمی دانم. هرچی پیدا کردی بخر بیا. بابات اینا اومدن.
مضطربم. دست تنها باید این همه کار انجام بدهم. معلوم 
نیســت او حاال کجا مانده! البد باز نشســته تو ماشین و 
مشغول موبایلش شده. مردک معتاد! مگر همین چند وقت 
پیش نبود که فرستادمش داروخانه داروهای نیما را بخرد، 
آنقدر لفت داد که خودم رفتم. تو پارکینگ، دیدم آقا  طبق 

معمول موبایل به دست نشسته تو ماشین.
باالخره آمد. نشسته یک گوشه ای و باز هم موبایل، موبایل 
و موبایل. موبایل را می گیرد سمت من و با  خنده می گوید: 
»وای، تورو خدا بیا ببین اینو.« چشم غره ای می روم و بلند 
می شــوم. آن طرف هم نیما مشغول بازی با تبلت است و 
اصال انگار نه انگار. مهمان ها مشغول بحث درباره ی وقایع 
اخیر هستند، او هم برای آنکه کم نیاورد با تمام اعتماد به 

نفس، چیزی می پراند: 
- آره ترامپ هم گفته...

بدنم می لــرزد. نگاهی به اطرافم می انــدازم. بقیه توجهی 
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به حرفش نشــان نمی دهند، اما خواهرزاده ام با چشم های 
وق زده به او خیره شــده. آب می شــوم. آنقدر احمق ا ست 
که نمی فهمد این که دارد می گوید شــوخی است نه حرف 

ترامپ.
خواهــرم چای جلویش می گیــرد و او رد می کند. دوباره 

تعارفش می کند:
- بخور دیگه از این چایی ها گیرت نمی آد. 

- نه نمی خورم.
- پشیمون می شی. چایی را از خارج آوردم.

عصبی پایم را تکان می دهم. نه نباید تکانش بدهم. پوست 
لبم را می جوم که به خودم می  آیم و می بینم مادرم از باالی 

عینکش جدی نگاهم می کند.
موقع شــام هم نمی آید ســر میز، به بهانه ی گیاه خواری. 
ســرش دوباره می چسبد به سینه  و دِ برو که رفتی. شوهر 

خواهرم می پرسد: »افتخار نمی دهند؟«
دنــدان قروچه ای می کنــم. نمی دانم بگویــم خدا مخترع 

این موبایل را لعنت کند یا چی. مگه فقط همین گوشــی 
اســت؟ هرچند وقت، جو یک چیــزی می گیردش. یک 
مدت می رفت باشــگاه و تند تند قرص باال می انداخت که 
عضله در بیاورد. حاال هم که خام گیاه خواری را علم کرده. 
اگر خانه ام را از او جــدا نمی کردم، قطع به یقین کارم به 
تیمارستان کشیده می شد. بدبختم که نمی توانم این دندان 
لق را بکنم و بیندازم دور. همین حاال هم که خانه را جدا 
کردیم، کلی درشت می شنوم از این و آن. باالخره هرچی 
نباشد پول دارد. البته پول باباش، ولی به هر حال... . معلوم 
است که نمی توانم با چندرغاز حقوق معلمی زندگی خودم 

و یک بچه را بچرخانم. حداقل پولش به درد می خورد.
مهمان ها که می روند، او هم می رود. نفس آسوده ای  می کشم.

نیما صدایم می کند تا یک چیزی را در تبلتش ببینم.
- اآلن میام مامان. بزار ببینم کی بهم پی ام داده...

سرم را باال می آورم و خمیازه می کشم، می بینم بچه دراز 
به دراز افتاده و تبلت به دست خوابش برده است.
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»اشــکال از خودشان اســت. مطمئنم. اصالً نمي توانند 
ببینند مثل بچه ی آدم، آرام ســرجایت نشسته اي و به 
حرف هاي شان گوش مي دهي. فکر مي کنند اللي یا اصالً 
زبان نداري. همیشه همین طور است. تو سعي مي کني از 
همان اول سال، بازي دوستانه اي بچیني؛ مهره ات را دقیقاً 
روي خانه ی شروع مي گذاري و هي تاس مي اندازي و از 
پله ها باال مي روي، تا اینکه باالخره در خانه ی نود و نهم 
و با یکي از همان نیش ها، روانه ی خانه ی اولت مي کنند.
از وقتي یــادم مي آید روزهاي اول مثل هم هســتند. 
با همــان کلمــات و جمــالت. کالس اول که بودم 
معلم مان گفت: »بچه ها تکلیــف عیدتون اینه که هر 
روز خاطرات تونو بنویسین، اینکه کجاها رفتین، چیا 

خوردین، کیارو دیدین.«
مي توانم خاطرات همه ی اول مهرهایي را که در مدرسه 

گذارنده ام، دقیقاً در یک جمله براي تان خالصه کنم. 
زنگ اول: »چرا حرف نمي زني؟«

 زنگ دوم: »کم حرفیا!«
 زنگ ســوم: »صدا از تخته در اومد، ولي ما صدایي از 

تو نشنیدیم!« 
و همین طــور تا زنگ آخــر، و در آخر هــم به جاي 
خداحافظي، با یکي از همــان »چرا حرف نمي زني ها« 

روانه ی خانه مي شوم.

ـــتانی ـــس گلس مهدی

مـــار و پلـــه
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قبــل از اینکه این جمله را بگویند، همه چیز خوب پیش 
مي رود. ساکت و آرام مي نشینم و با دقت به حرف هاي شان 

گوش مي دهم.
 هفته ی اول مهر همه شــوق و ذوق زیادي دارند. کلي معلم 
جدیــد مي آید و همگی با رگبار ســؤاالت بچه ها مواجه 
می شوند. صبح روز سوم مهر بود. روز چهارشنبه. بچه ها 
با هیجان سؤال هاي شان را می پرسیدند و بگی نگي گاهی 
اوقات هم وسط حرف هم می پریدند. همه چیز خوب بود، 
باب میل مــن. معلم جواب می داد و من گــوش می دادم. تا 
اینکه باالخره متوجه من شد، خالصه از آن نگاه های آشنا 
می شــد فهمید که تا دقایقی دیگر چــه می گوید. خب، از 
اینجا به بعد بازی عوض می شــود. اگر تو نمي خواهي بازي 
کنــي، من هم اصراري به این بازي ندارم. مطمئن باش تاس 
نمي اندازم، از پله ها باال نمي روم تا تو مرا نیش بزني، همان 
پایین مي مانم. یک قدم عقب تر از خانه ی شــروع. مطمئن 
باش امکان ندارد کسي به من بگوید چرا حرف نمي زني و 

من حرف بزنم. الاقل تا زنگ بخورد حرف نمي زنم.
نمي فهمم چرا یک بار هم که شــده این معلم ها نمي گویند 
چرا ایــن قدر حرف مي زني؟ زیاد حرف زدن که از حرف 
نزدن بدتر اســت. از این ها هم که بگذریم بعضي ها اصالً 
حرف نمي زنند، فقط مي خواهند با صداي شــان کالس را 
مزین کنند. پشت سرهم و بدن وقفه، مي گویند و مي گویند 
و مي گوینــد تــا از گوش هایت خون بچکــد. از همه جا 
تعریف مي کند، باسرعت و یک نفس. اصالً  امان نمي دهند 
تا از کسي صدایي در بیاید. آرزو مي کنم جاي مادربزرگم 

بودم و این جور وقت ها سمعکم را در مي آوردم.
خب چه طور در مورد چیزي که تا به حال حتي اسمش را 
نشــنیده ام، نظر بدهم؟ البته که بعضي ها این مهارت را هم 
دارند. وقتي براي اولین بار، آن هم هشت صبح مي پرسي به 

نظرت چطور مي شــود از کسي متنفر باشیم، اما نخواهیم 
ترک مان کند، چه بگویم؟ خب چیزي براي گفتن ندارم. 
اصالً به نظرمن باید خل باشي تا بتواني به کسي که چشم 

دیدنش را نداري، بگویي ترکم نکن.
وقتــي مي گویي: »هزج مثمن ســالم« و مــن حتي نمي دانم 
خوردني اســت یا پوشیدني، چه نظري بدهم؟ نمي شود که 
در مورد همه چیز نظر داد. از همه بدتر آن است که معلم 
بخشــي از یک شعر را ســر کالس مي خواند و بعد صبر 
مي کند تا قبل از آنکه حرفش تمام شود، تو ادامه ی شعر را 
مثل بلبل هزاردستان بخواني. کل هفتاد و پنج دقیقه را هم 
که نگاهم کني، یادم نمي آید. اصالً همچین چیزي به عمرم 
نشنیده ام. از خودم شــعر بگویم،خودم آن را ادامه دهم یا 

شعر دیگري را بخوانم؟
وقتــي مي گویي: »شــمع را باید از این خانه بــه در بردن و 
کشتن.« و آن قدر نگاهم مي کني تا ادامه اش را بخوانم ، نهایتاً 
مي توانم بگویم: »که جان دارد و جان شیرین خوش است.«

گاهي اوقات اصالً نمي خواهم حرف بزنم. حرف براي گفتن 
دارم، حتي درمورد حرف هاي تان خوانده ام یا شنیده ام، اما 
تمایلي به بیان آن ندارم. مي خواهم بقیه حرف بزنند و من 
فقط بشنوم. اگر هم نخواهم حرف بزنم که تکلیف، روشن 
اســت. کل هفتاد و پنج دقیقه را چنان ساکت و دست به 

سینه مي نشینم که فکر کنید 
لب هایــم را به هم دوخته ام و یا اگــر دهانم را بازکنم و 
بگوییــد: »بگو،آآآ«، می بینید که اصالً زباني در آن وجود 
ندارد. خالصه که دوســت ندارم مثل ماهــي ُگلي درون 
تنگ، مجبورم کنید دهانم را باز و بسته کنم و حرف هاي 
پر  ارزشم مثل حباب درون تنگ، در یک چشم به هم زدن 

از بین بروند.
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تازگی چه خوانده ای؟
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ســـارا بابایـــی
صبــا اســتاد علی

ــا ــان کتاب هـ از میـ
من ســکوت زنده ی شب را دوســت دارم. تپش قلب میوه های رسیده و نفس های 
ســبک جوانه های نورس را می شنوم. پیش از خواب، ستاره ها را می شمارم و به 
ابرهایی که شکل آدم ها هستند نگاه می کنم. یکی از آنها شبیه به عزیز آقاست. 
از آن باال مرا صدا می زند و شــکلک در می آورد. پســر دایی ها پچ پچ می کنند و 
مادر بزرگ از جایی که خوابیده با ترکه ی درازی که دارد، به پای شــان می زند. 
دایی کوچیکه ُخر ُخر می کند و سگ های توی خرابه را عو عو می اندازد... . خواب 

همراه با وزوز پشه ها و برق ستاره ها چشم ها را پر می کند.

خاطره های پراکنده/ گلی ترقی
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ملت ها را اول با دزدیدن خاطرات شان نابود مي کنند، بعد کتاب ها، دانش و تاریخ شان را نابود 
مي کنند و آنگاه یک آدم دیگر کتاب هاي متفاوتي مي نویسد و تاریخ متفاوتي را ابداع مي کنند.

خنده و فراموشي/ میالن کوندرا   

***

اثر ادبي چیزي است که مرگ را ناچیز مي شمارد.
ایوان کلیما/ روح پراگ

***

مــن قبل از اینکه بتوانم با بقیه زندگــي کنم باید بتوانم با خودم زندگي کنم. وجدان آدم تنها 
چیزی است که نمي تواند تابع نظر اکثریت باشد.

کشتن مرغ مینا/ هارپر لي

***

آدم ها همــه همین کار را می کنند، همه با عجله می آیند و همه قلب شــان را جا می گذارند و 
همان لحظه ی نخست از آن باخبر می شوند و برای این است که همه وقتی به دنیا می آیند گریه 
می کنند، اما بعدها یادشــان می رود و فکر می کنند اینکه در سینه شان به اندازه ی یک مشت 

است، قلب است. زندگی تالشی است که هر کس برای پیدا کردن قلبش می کند.   

قلبی بزرگ تر از جهان/ عرفان نظر آهاری
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جکلین ویلســون یکی از محبوب ترین نویسنده های کودک و نوجوان است و 
بچه های زیادی از همه جای دنیا کتاب های او را خوانده اند و لذت برده اند.

در کتاب دنیای جکلین ویلســون، همه ی شــخصیت های داستان های او دور  
هم جمع شــده اند تا از خانواده، مدرســه، دوســتان، ترس ها و آرزوهای شان 
بگوینــد. درواقــع این کتــاب کوچــک، یک جورهایی دفترچــه خاطرات 
شخصیت های داستانی ای است که جکلین ویلسون خلق شان کرده است. فارغ 
از اینکه شــخصیت ها و کتاب های شان را بشناسید یا نه، تنوع شخصیت ها و 
شباهت شــان به آدم های واقعی و البته نثر صمیمی و طنزآمیز ویلسون باعث 

می شود از خواندن کتاب حسابی لذت ببرید.
خواندن این کتاب برای معلم های انشــای دبستان و بچه هایی که دوست دارند 

نوشتن را تمرین کنند هم خالی از لطف نخواهد بود.

نویســنده: جکلیــن ویلســون 
شــاروت نیــک  تصویرگــر: 
ــی ــگار خلیلی عراق ــم: ن مترج
گروه ســنی پیشــنهادی: 9 ســال

دنیـــای جکلیـــن ویلســـون

تازه هـــای انتشـــارات



ــان فرانـــک ضرغامیـ

66

در طول ده سال اخیر، دونده ی هزارتو یکی از پرطرفدارترین مجموعه های به سبک 
ادبیات پسارستاخیزی بوده است.

 ادبیات پسارستاخیزی یکی از زیرشاخه های ژانر علمی تخیلی است. که اصوال ًبه آینده ای دور و خیالی می پردازد. 
این زیرسبک از دوره ی جنگ جهانی دوم که امکان نابودی جهان به وسیله ی جنگ افزارهای هسته ای مطرح شد، 
به محبوبیت رسید. برخی از موضوعات قابل بحث در سبک پسارستاخیزی، فرهنگ های فرازمینی، آرمان شهرها، 

جهان های موازی، سفر در زمان و آینده ی زمین است.
داســتان دونده ی هزارتو از جایی  شروع می شــود که توماس، شخصیت اصلی داستان، در آسانسوری بیدار می شود 

بدون اینکه بداند کیست، از کجا آمده و با آسانسور به کجا می رود؟
در ادامه، آسانسور به قلب یک هزارتو باز می شود. جایی پر از پسران دیگری که مدت هاست در تالش برای فرار از 
هزارتو هستند و جامعه ای به نام بیشه نشینان را ساخته اند. بیشه با دیوارهای بلندی احاطه شده است. هر سپیده دم، 
دیوارها حرکت می کنند و چهار در به داخل هزارتو باز می شود و این درها در شب بسته می شوند تا سپیده دم که 

دوباره باز شوند.
لباس، مواد غذایی و بهداشــتی، به طور روزانه با این آسانســور باال می رود و به بیشــه می رسد. ولی نکته ی عجیب 
داستان این است که از سه سال پیش که اولین بیشه نشین با آسانسور به آنجا وارد شده، هر ماه در زمانی مشخص 

پسر دیگری هم از همین طریق و بدون هیچ حافظه ای وارد بیشه شده است.

تـــو هـــزار  دونـــده ی 
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در طول این ســه سال بیش نشینان شغل هایی ساخته اند تا 
بتوانند زندگی خود را پیش ببرند. بعضی ها سازنده هستند 
و سرپناه هایی برای بیشه نشینان می سازند، بعضی آشپز ند 
و غذا آماده می کنند، عده ای پزشک اند و به افراد زخمی و 
بیمار به وســیله ی مواد بهداشتی که با آسانسور باال آمده 
است، کمک های اولیه می رســانند؛ ولی یکی از مهم ترین 
شــغل ها دوندگی اســت. دوندگان افرادی هستند که هر 
سپیده دم به امید پیدا کردن راه فرار وارد هزارتو می شوند 
و باید خودشان را تا شب و قبل از بسته شدن درها، دوباره 

به بیشه برسانند.
شــخصیت اصلی داســتان، تومــاس، پســری کنجکاو و 
ماجراجوست که ســعی دارد برای فرار از هزارتو دست 
به هــرکاری بزند و از این رو می خواهد حتماً یک دونده 
شود. توماس ســعی می کند با خاطراتی که گاه گداری به 
طور محو و نامعلوم به یاد می آرود بفهمد سازنده ی هزارتو 
کیســت و هدف از زندانی کردن بیشه نشینان چیست؟ و 
مهمترین سؤال اواین است که : راه فرار از هزارتو چیست؟
 دیگر شــخصیت های مهم داســتان نیوت، مینهو، ترسا و 
گالی هستند که در روند ماجرا نقش اساسی و مهمی دارند.
جیمز دشــنر، نویســنده ی مجموعه ی دونده ی هزارتو، در 
ســال 2009 اولین جلد از این مجموعه ی پنج جلدی را به 
چاپ رســاند. از این مجموعه بیش از ســه میلیون نسخه 

در آمریــکا به فروش رفته به عنوان پرفروش ترین کتاب 
ادبیات نوجوان معرفی شده است. در سال 2014 فیلمی بر 
اساس جلد اول دونده ی هزارتو ساخته شد و در سال های 
2015 و 2018 بر اســاس دو قســمت دیگر این مجموعه 

ساخته شد.
از نظر من جیمز دشــنر به خوبی از پس شخصیت سازی 
برآمده و توانســته حوادث و موقعیت های داســتان را به 
خوبــی در فکر و ذهن خواننده بنشــاند. بــا خواندن این 
مجموعه بارها ضربان قلبم آن قدر زیاد شد که انگار خودم 
در حال دویدن هستم و بعضی وقت ها طوری از عصبانیت 
سرخ شدم که انگار در دعوایی، باخته ام. چندین بار طوری 
از خنــده به خود پیچیدم که انــگار کنار آتش، در کنار 
بهترین دوستانم نشسته ام و گاه قطرات اشک به گونه ای 
از گونه ام جاری شد که اگر کسی نمی دانست فکر می کرد 
این من بوده ام که دوستی را در آغوش گرفته ام که دیگر به 

زندگی بر نمی گردد.
این کاری است که جیمز دشنر توانسته با قلم خودش بکند. 
او توانست به گونه ای من )و شاید مخاطبان دیگرش را( را 
وارد داستان کند که انگار داستان وارد زندگی ام شده و این 
دقیقاً همان زمانی اســت که خودم را در حالی پیدا می کنم 
که بدون هیچ دلیلی لبخند زده ام و بعد می فهمم که داشته ام 

به یکی از صفحه های کتاب مورد عالقه ام فکر می کردم.
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ــار ــاس مهرافشـ یـ

»امید تمام چیزی ســت که آدم احتیــاج دارد و در واقع تنها 
چیزی که آدم را دلسرد می کند، فقدان امید است.«

هزار پیشــه نوشته چارلز بوکفسکی و با ترجمه ی علی امیر 
ریاحی، در واقع قســمتی از زندگی روزانه بوکفسکی جوان 

است که به روایت درآمده است.
متن این کتاب، مانند دیگر آثار بوکفسکی به، خاطر سبک خاص او بسیار روان است طوری که شما متوجه گذر زمان 

و فصل های این کتاب نمی شوید.
ژانر و سبک این اثر در واقع رئالیسم کثیف است، رئالیسمی که به هیچ عنوان از آرایه های اضافه استفاده نمی کند و نویسنده 

حرف خودش را پوست کنده تحویل خواننده می دهد که در واقع همین سبک، سبک همیشگی بوکفسکی است.
شــخصیت اصلی داستان، هنری چیناسکی )که در واقع اسم خود ساخته ی بوکفســکی برای شخصیت خودش در آثارش 
است.( یک جوان بیکار و بی خانمان است که روزهایش را و زندگی اش را  به بطالت می گذارند و چون در واقع نویسنده 

خودش را در دوره ای از زندگی اش روایت می کند، شخصیت داستان و افکار و اعمالش به خوبی پرورش یافته است.
این داستان ماجراهای دوره  ای کوتاه از زندگی اوست و سختی زندگی  فقیرانه اش را به تصویر می کشد، اینکه پدر سر سخت 

و منفوری داشته و بارها نوشته هایش را که برای روزنامه ها فرستاده، رد کرده اند.
خواندن این داســتان را به کسانی که طرفدار بوکفسکی و سبکش هســتند، به شدت پیشنهاد می دهم و برای کسانی که 

آشنایی با او ندارند می توانم بگویم کتاب خوبی برای شروع خواندن از این نویسنده است.
بوکفسکی در واقع سالیان سال کارمند شرکت های مختلف بوده و هیچگاه نوشته ها و شعرهایش چاپ نشدند تا اینکه در 
سن پنجاه سالگی اش یک ناشر به کارهای او عالقه نشان می دهد و راضی می شود تا برخی از آثارش را چاپ کند. بوکفسکی 
در اصل شاعر است و بیش از هزاران هزار شعر دارد و در کنار آنها اندکی رمان و کتاب. از آثار او که در ایران ترجمه و 

چاپ شده اند می توان به عامه پسند، هالیوود، اداره پست و کتاب شعر سوختن در آب، غرق شدن در آتش، اشاره کرد.

ـــاب  ـــر کت یادداشـــتی ب
ـــه ـــزار پیش ه
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هنر



70

حرفـــه: عـــکاس
من نیکی ساعتیان هستم.

از وقتی به یاد دارم دوســت داشتم وسایلی را که مرا یاد لحظات و جزئیات خاص می اندازند، نگه دارم. نگه شان دارم 
تا هر وقت دلتنگ شــدم، نگاه شان کنم، لمس شان کنم، ببویم شان و باز هم لحظات خاص را هر چند کمتر از دفعه ی 

اول، حس کنم.
چند سال پیش متوجه »عکاسی« شدم. ابزاری که می توانم با آن نه تنها لحظات خاص، بلکه هر چیزی را که می خواهم، 
در لحظه ثبت کنم و به یادگار نگه دارم. با گذر زمان و تعمق در عکس ها، متوجه جلوه های دیگر عکاسی شدم و درک 
کردم که رقص شاخه ی درخت زیر پرتوی نور و یا بافت های ساده ،چه حس خوبی در من ایجاد می کند. من زیبایی را 
در سادگی یافتم. عکاسی به من کمک کرد تا با دقت به اطرافم نگاه کنم و جزئیات، برایم کلیات شدند؛ طوری که گاه 

حتی الزم نیست چیزی را به یادگار نگه دارم، ذهنم بیشتر ِ جزئیات را به یاد نگه می دارد.



71



72



73



74



7575



76

سوررئالیسم

کلمه ی »سورئالیسم« از دو بخش »سور« به معنای ورا و »رئال« به معنای حقیقت است 
و به طور کلی به معنی ورای حقیقت اســت. سورئالیســم مکتب هنری و ادبی ای است 
که از ابتدای قرن بیســتم و در فرانسه پایه گذاری شد. این مکتب ادامه ی جریان فکری 
»دادائیســم« بود. دادائیسم مکتبی پوچ گرا و هیچ گرا بود که در واقع واکنشی انقالبی به 
پیامدهای جنگ جهانی اول بود. برخی از اصول مکتب سورئالیســم عبارت اســت از 

تصویر رویا، امر شگفت و خارق العاده و همچنین ایجاد گسست در متن. 

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



سورئالیســت ها برای رویا اهمیــت زیادی قائل 
بودند. آنها معتقد بودندکه انســان هر شــب در 
خواب گنجینه ای کســب می کندکه هنگام روز 
بر باد می دهد، انسان باید این گنجینه را به خود 
باز گرداند. سورئالیســت ها به امور غیرمتعارف 
توجه داشــتند و می گفتند جادوگوشت و خون 
شعر است و همه چیز باید با جادویی هنرمندانه 
آمیخته شود. متن سورئالیستی نیز به سبب ثبت 
تصاویر سورئالیستی، مثل رویا از هم گسسته و 
پراکنده اســت. کافکا و هدایت از نویسندگانی 

هستند که به این سبک می نویسند. 
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اگزیستانسیالیسم

گاهی اگزیستانسیالیســم بــا پوچ گرایی به یک 
معنــی بــه کار مــی رود، امــا این طور نیســت. 
اگزیستانسیالیســت ها می گویند زندگی بی معنا 
اســت، تا زمانی که انســان خودش به آن معنا و 
هدف ببخشــد. این مکتب در واقع در قرن بیستم 
پایه گذاری شــد و یک مکتب فلسفی بود که به 
ادبیات و هنر هم وارد شد. بیشتر آثاری که در این 
مکتب جای می گیرند تاریک و یاس آلود هستند 
و پیام اصلی آنها این است که اگر انسان به زندگی 
خودش معنا نبخشد، زندگی تاریک خواهد ماند.
از نویســندگان ایــن مکتب می توان بــه کامو و 

سارتر اشاره کرد.
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گالری گردی

شمس رفیع فرشــایا  سارا 
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صدیقــی نیــکا 

ســلطانی اربــابصبا  هانــا 
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ابراهیمی درین 

صالحی ریحانــه 
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ملیکاحبیبـی

ـــی ـــا نایین آس



پریســـا پرمـــور

ـــن ـــم دوربی از چش
ـــار ـــک به این
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همان خیابانی که آدم ها با تصور اینکه حتی اگر »تنها« باشند هم، می توانند 
»تغییر« ایجاد کنند، به آن رفتند.

حرف های شان را به شکل های مختلفی گفتند؛ حتی اگر بهترین راه نبوده.
همان خیابانی که به جز نامش حاال حرف های گفته شده  ی مردم هم، روی 

دوشش سنگینی می کند.

ــایقی ــا شـ نیوشـ
ســـارینا عـــرب

همـــان خیابـــان
مســـابقه ی   اول  رتبـــه ی 
فجـــر دهـــه ی  عکاســـی 
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امیتیـــس کیارشـــی
ســـانیا ســـمیعی

ـــه از آن کوچ
مســـابقه ی   اول  رتبـــه ی 
فجـــر دهـــه ی  عکاســـی 

دوباره از آن کوچه گذشتم. کوچه ای که پالک نداشت، بدون اسم و نشانی.
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کوچک ترین زندگی که صدایش بلندتر از همه است.

کوچه ای که زیر همان سقف است، سقف آسمان ما. همان آبی بدون نقص.
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سکوتی که در طول دیوارهایش حبس شده است ودریچه ی پستی که تا ابد منتظر می ماند.

خاطرات سوخته ای که روی شان را با پارچه ای سفید پوشانده اند.
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این بار به دیوارتکیه دادم و به کوچه نگاه کردم. برای پنجره ها میله کشیده اند؛ سایه ها 
را زندانی کرده اند و درهای شان را بسته اند. 



ما خیابان ها را در روزمرگی مان شاید حتی بیشتر از آدم ها ببینیم. گاهی غم هامان را 
به دل خیابان های شهرمان می دهیم و ســاعت ها در آنها قدم می زنیم. گاهی  پیاده الی 
شلوغی های خیابان ها گم می شویم و گاه  میان کوچه ها خودمان را پنهان می کنیم. پنهان 
می کنیم از ترس جامعه، از ترس شــلوغی، از ترس نا امیدی. خیابان های تهران همگی 
زنده اند، اما در خود خاطراتی مرده را دفن کرده اند. این خاطرات نوشــته ای، عکســی، 
قابی، وســیله ای است که از ما کنده شــده و در میان آسفالت های خشک خیابان ها 

خاک شده و ما هر روز از کنار آنها  می گذریم.
بخشی از ما دفن شده در خیابان های شهرمان. هاله ای گمشده میان سایه ها از ما.

آیا ما هر بار که از این خیابان ها می گذریم دوباره همان آدم هستیم؟
مفهموم دوباره مفهومی گنگ و بی معنی اســت. ما هیچــگاه دوباره از همان خیابان 

نمی گذریم. نه آن خیابان همان خیابان است، نه ما همان ما.
شاید فقط عکسی ثبت شده از آن خیابان، همان خیابان باشد.

مهـــا ربیعـــی
یـــاس بهـــزادی

ـــان ـــان خیاب ـــاره از هم دوب
ــابقه ی   ــه ی دوم در مسـ رتبـ
فجـــر دهـــه ی  عکاســـی 
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هســـتی صالحـــی

مسخره باز به کارگردانی و نویســندگی همایون غنی زاده و تهیه کنندگی 
علی مصفا، محصول سال 1397 ایران است. این فیلم داستان جوانی است به 
نام دانش )صابر ابر( که شیفته ی بازیگری است و به همراه شاپور )بابک 

حمیدیان( در یک سلمانی کار می کند. 
دانش هرروز ســاعت ها در کمد کوچک گوشه ی ســالن سلمانی پنهان 
می شــود و به تماشــای فیلم های معروف ســینمایی و تمریــن بازیگری 
می پردازد. او قدرت تخیلی بســیار قوی دارد، به طوری که مدام خود را با 
بازیگر محبوبش، هما )هدیــه تهرانی( در فیلم تصور می کند. همچنین او 
عادت های رفتاری عجیب و وسواس گونه دارد و فکر می کند سر انسان ها 

تمیز شدنی نیست و به طور سادیستیک سر مشتری ها را می شوید. 

ـــو ـــر از م ـــتانی پ داس
ز مســـخره با
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شاپور که قبالً ایامی را در زندان گذرانده، با کنسرو های 
تن ماهی در جدال است. او هرروز در کنسروش مو پیدا 
می کند و تماس با کارخانه ی کنسرو سازی جزو برنامه ی 
زندگی اش شده. او دل پری از مسائل اجتماعی و سیاسی 
نیز دارد )در جایی از فیلم می گوید: »همین می شه که اونا 
می شــن اونا، ما می شــیم ما«( و به محض اینکه اشاره ای 
به این موضوعات می شــود، برانگیخته شــده، شروع به 
شکایت و گالیه و تحلیل می کند، تا اینکه کاظم خان او 
را با جمله ی: »آقاااایون این حرفارو نزنید. بحثای خوب 

کنید.« متوقف می کند.
خود کاظم خان نیز نقش بســیار جالبــی دارد. او به دلیلی 
نامعلوم، شــاید به دلیل ســبیل های نداشــته اش، به طور 
»اتفاقی«، ســبیل هر مشــتری ای که به سراغش می آید را 
می زند. همچنین نصف روز را خواب اســت و مدام اصرار 
دارد به دانش بفهماند که زشــت است و مناسب بازیگر 
شدن نیست. شدیداً اصرار دارد که محیط سلمانی اش را از 
مســائل بیرون دور نگه دارد و می خواهد محیطی اخالقی 
و ســالم درآن ایجاد کند. بسیار حساسیت دارد که کسی 

ســلمانی اش را آرایشــگاه خطاب نکند. او کل زندگی  را 
مانند فیلم »کازابالنکا« می بیند و با سردار کیانی به خاطر 

دختری که هر دو دوست داشته اند، بر سر جدال است.
این فیلــم، فضایی سورئالیســتی دارد. زمــان و مکان آن 
مشخص نیست و فقط می دانیم سلمانی در کنار دریاست. 
و به شــکلی پراکنده و از هم گسســته بــه موضوعات و 
ایده های فراوانی که در فیلم وجود دارد، پرداخته شده. هر 
شخصیت گویی می خواهد یک تفکر را به تصویر بکشد 
و هر کدام از آنها تکیه کالم یا تیک رفتاری مخصوص به 

خود را دارد که در فیلم مدام تکرار می شود.
 همه چیز در این فیلم نماد اســت، از گودال وسط سلمانی 
تا ماهی ای که از ســقف آویزان اســت، حتی کلیشه های 
رفتاری آدم های فیلم که انگار همه در جایی از زندگی شان 
به بن بست رســیده اند؛  دانش در بازیگری، کاظم خان در 

رسیدن به دختر مورد عالقه اش و... . 
پایان فیلم دو روایت دارد که هر دو به گونه ای به مرگ و 
پوچــی ارجاع دارد؛ یکی رمانتیک تر و دیگری جدی تر و 
خشک تر. برای من مشکل بود که تصمیم بگیرم کارگردان 
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چه هدفی از ســاخت این فیلم در سر داشته و به این اکتفا 
کردم که قصد او نشان دادن بخشی ازدنیای درون انسان ها 

و احساسات وطرز فکرشان بوده است. 
از ویژگی های مثبت این داســتان پر از مو، متفاوت بودن 
سبک آن اســت؛ با این حال به نظر من این ماجرا بیشتر 
مناســب تئاتر بود تا فیلم ســینمایی. مــکان ثابت آن و 
دیالوگ ها و بازی ها بیشتر به تئاتر نزدیک بود و خصوصاً 
صحنه ی آخــر فیلم مرا به یاد تئاتر »همــان 4 دقیقه« به 

کارگردانی صابر ابر انداخت. 
ایده های خالقانه ی بسیاری در فیلم به کار گرفته شده بود، 
ولی حجم زیاد اطالعات پراکنــده و نمادهای پنهانی، پس 
از مدتی مخاطب را خســته می کرد؛ برای مثال، یک ماهی 
از ســقف آویزان بود و هرروز یــک مرغابی برای گرفتن 
آن ماهی تالش می کرد و ســپس می افتــاد، مانند دانش که 
بــرای بازیگری، بی وقفه تالش می کرد و مدام به بن بســت 
می رسید، یا اشاره ی مداوم کاظم خان به فیلم کازابالنکا و یا 
کمک کردن دانش به گداهایی که هر روز به مغازه می آمدند 
)کــه به نظرم بایــد به علت این کار نیز بیشــتر پرداخته 
می شــد(؛ ولی در آخر هیچ کدام از اینها به مخاطب کمک 

نمی کرد که معمای پایان فیلم را به راحتی درک کند. به نظر 
من پرداخت کافی ابعاد مختلف شخصیت ها نیز می توانست 

کمک بزرگی برای درک حوادث فیلم باشد.
درباره ی دیدن یا ندیدن این فیلم نمی شــود رادیکالی نظر 
داد. مســخره باز از آن دست فیلم های قابل تأمل است که 
مخاطب پس از خروج از ســالن سینما احساس نمی کند 
وقتش هدر رفته یا به شعورش توهین شده. درست است که 
بسته به سلیقه مان ممکن است این فیلم را دوست داشتنی 
یا مضحک بدانیم، ولــی دیدن فیلمی با ژانری متفاوت در 
ســینمای ایران، تجربه ای متفاوت است که حتی با وجود 

ایرادات و کم وکاستی ها، باز هم ارزش دیدن دارد.
مسخره باز در بخش سودای ســیمرغ سی و هفتمین دوره 
جشنواره فیلم فجر ســال 1397 توانست چهار جایزه از 
جمله ســیمرغ بلورین بهترین فیلم ســینمایی بخش نگاه 
نو و ســیمرغ بلوریــن فیلم های هنر و تجربه را کســب 
کند. همچنین در ســی و پنجمین دوره ی جشنواره ی فیلم 
ورشو 2019، توانست ســه جایزه ی بهترین فیلم، بهترین 
کارگردانی و همچنین جایــزه ویژه ی هیئت داوران را به 

دست آورد.
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نیلوفـــر خلقـــی

از منفی بی نهایت تا مثبت بی نهایت به 
فاصله ی یک واحِد کلمه یا شاید چند 
واحد کلمه، فارغ از زمان و مکان، روی 
صفحه ی دو بعدی کتاب شان حرکت 
می کردیم. کمی به او متمایل می شدم، او 
به همان اندازه از من فاصله می گرفت، 
او کمی به من متمایل می شد و من همان 
مقدار از او دور می شدم. عادت کرده 
بودیم از دور همدیگر را نگاه کنیم و 
هر از گاهی با دایره یا خطوطی که هر 
دوتای مان را قطع می کنند، غیر مستقیم 
حرفی رد و بدل کنیم.
معلم به دانش آموزان می گفت سه نقطه 
روی ما انتخاب کنند و از هر نقطه 
خطی عمود رسم کنند تا هر دوتای مان 
را قطع کند، چه نتیجه ای می گرفتند؟ 
»فاصله ی دو خط موازی همواره
 یکسان است«، و دیگر چی؟

 یکی گفت: »یعنی هیچ وقت همدیگر دو خــط موازی
را قطع نمی کنند و به هم نمی رسند.«

خیره به گوشه ای از کالس، 
چشمانش را بست، من و موازی ام را 
در ذهنش وارد کرد، ادامه مان داد. در 

جهاتی گسترده می شدیم که تا آن 
موقع از وجودشان آگاهی نداشتیم. 

ابعاد ذهنش را طی می کردیم و در همه 
طرف، در افکارش می رقصیدیم. ابتدا، 

میانه و انتهایی نبود.
به خیال خودش بی خیال فکرکردن 

به ما شد، اما ناخودآگاه، آگاهانه 
حرکت مان می داد. شنید که معلم 

گفت: »نه، در بی نهایت به هم 
می رسند.« در بی نهایت وجودش، 

نقطه ای نزدیک به ابد و ازل، غرق در 
مایه ی زندگی: عشق، به هم رسیدیم.



شـــعر
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بیداری

با اولین رعد و برقی که می زند
 از خواب بیدار می   شوم
چشمانم را باز می کنم

 و نگاهم را می دوزم به پنجره ِی خیِس کناِر تخت
 از این پهلو به آن پهلو غلت می زنم

پلک هایم را آرام، آرام روی هم می گذارم
و پیش از آن که دیگر بار به خواب بروم

 می بینمت که لرزان از سرمای شبی پاییزی،
به طرفم می آیی...

فاطمه معارف

قطعیت

تو من را کم خواهی داشت
در ادامه ی عمرت؛
اما نخواهی فهمید

چون با بودنت
 می توانستم نبودهای وجودت را با بودن وجودم پرکنم

اما 
هیچوقت نخواهی فهمید

من را و احتمال هایی که برای خودت صفرکرده ای.
دینا سده زاده



هایکـــو
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غنچه ی نوشکفته زیر باران
کفش دوزکی قرمز روی ساقه نشست؛

غنچه ای جدید شکفت
صبا صادقی

ابری سپید در آسمان
 بعد از طوفان؛

تبسمی نورانی در سیاهی
یگانه کیالها

دریای آبِی مواج
خزه های متحرک روی آب؛

آیا رد شوم از این ُتنداب؟
مها ربیعی
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ابری پر از حرف
در آسمانی گرم:
                خیال

یاسمن الوندی

روی دیوار
انعکاسی از من،

اما واقعی تر:
              سایه

یاس بهزادی

گوشواره ای آویزان
از گوش درختی:

گیالسی سرخ  
پرنیان امیر خلیلی

سمفونی آب
پرواز مرغ دریایی؛

بانک شلیک گلوله شکارچی
گلسا مازیار
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درخشش طالیی آفتاب
وزش باد:
خرمن مو

بهاران گودرزی

آرام و بی صدا،
می چکد و محو می شود؛

اشک هایم
مریم آینده بین

در هوا می چرخد،
گرد و خاک پراکنده؛

از دویدن یوزپلنگ  
مهال ناطقی
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تار و پود
)مشاوره(
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درنگرش برخی از روان شناســان، تغییری بنیادین درحال شکل گیری است. کانون و جهت 
تازه ی این نگرش، روان شناسی سالمت خوانده می شود که به جنبه ی سالم طبیعت آدمی و نه 

به جنبه   ی ناسالم آن می پردازد. 
این رویکرد جدید که به »روان شناسی مثبت گرا« مشهورشده است؛ به تازگی درحوزه های 
متعددی ازجمله حوزه ی آموزش ومدرســه، توجه بسیاری ازپژوهشگران را به خود جلب 
کرده است. این رویکرد بیش تر به پژوهش و کاربرد مؤثر حاالت، صفات و رفتارهای مثبت 

دانش آموزان درمدرسه پرداخته است.
پیش از این پژوهش هایی دررابطه با تأثیــر توانمندی های خاص ازجمله، مهارت های هوش 
هیجانی، هوش ِشناختی، سرمایه های اجتماعی، خودتنظیمی و باور خودکارآمدی برعملکرد 
تحصیلی، ســالمت و پیشــرفت دانش آموزان صورت گرفته  است که غالباً رابطه ی مثبت و 

معنا داری مشاهده شده است.

ـــداری ـــد علم ناهی
ســـرمایه های روانـــی 

مفهومـــی بیـــش ازمجموعـــه ی عوامـــل آن 



اخیراً مفهوم جدیدی که اساساً از روان شناسی مثبت گرا درحوزه ی رفتار سازمانی به وجود 
آمــده، درحوزه ی آمــوزش و پرورش نیز مــورد توجه محققین قرارگرفته اســت. مفهوم 
ســرمایه های روانی با چهار عامل اساسی آن یعنی؛ امید،  احســاس کارآمدی، تاب آوری و 

خوش بینی، سازه ی مرکزی برای سالمت، پیشرفت و رضایتمندی است.
ازنظر روان شناسان مثبت گرا، دانش آموزان درمدرسه دو مدل علم آموزی دارند؛ علم آموزی 
آشکار و ناآشکار. علم آموزی آشکار شامل مهارت ها، شایستگی ها و توانایی هاست که از 
آموزش و تجربه مشتق می شود، درحالی که علم ناآشکار، از روابط و اجتماعی شدن درطول 
زمان حاصل می شــود. به نظر این روان شناســان، علم ناآشکار، شایســتگی های پایدارتر و 
منحصر به فرد تری ایجاد می کند. ســرمایه های روانی با چهار عامل اصلی آن، علم ناآشکار 
محسوب می شود که درطول زمان با اجتماعی شدن و روابط بین فردی ایجاد می شود. در ادامه، 

توضیحی درمورد هریک از این عوامل ارائه می شود:
امیدواری: حالت انگیزشــی مثبتی که از احســاس موفقیت آمیز انرژی معطوف به هدف، و 

برنامه ریزی برای دست یابی به هدف، ناشی شده است. 
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افراد امیدوار:

- احساس عاملیت و فاعلیت می کنند؛ به این معنی که برای دست یابی به نتایج 
دلخواه و مورد نظرشان دارای اراده هستند.

- برای رســیدن به اهداف، برنامه ریزی می کنند؛ به این معنی که، اهداف را 
شناسایی می کنند و راه های متفاوتی برای رسیدن به اهداف درنظر می گیرند.

باورخودکارآمدی: باور خود به توانایی ها در حوزه های مختلف است.

افراد خودکارآمد:

- هدف های واالیی برای خود تعیین می کنند.
- به استقبال چالش ها می روند.
- انگیزه ی فردی آنها باالست.

- برای رسیدن به اهداف خود، از هیچ تالشی مضایقه نمی کنند.
- دررویارویی با موانع، ثابت قدم هستند.
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آنچه درمورد ســازه ی سرمایه های روانی مهم اســت، ویژگی قابل یادگیری و تجربی  بودن 
آن اســت. انسان ها درفرآیند اجتماعی شدن و تعامل با دیگران، می توانند این توانمندی ها را 
درخود ایجاد کنند. اما اینکه با چه راهکارهایی می توان چهارعامل ســرمایه های روانی را 

درخود افزایش داد، نیازمند فرصت و نوشته ی دیگری است.

تاب آوری، نوعی حالت قابل توســعه در فرد است که براساس آن قادراست دررویارویی با 
ناکامی ها و تعارض های زندگی به تالش افزون تر ادامه دهد و برای موفقیت از پای ننشیند.

افراد تاب آور:

- واقعیت زندگی را می پذیرند.
- ایمان دارند که زندگی با معناست.

- توانایی چشم گیری برای سازگاری سریع خود با تغییرات دارند.
- تعهد دارند به این معنی که، دررویارویی با شرایط دشوار به جای ترک صحنه، 

حضور خود را درصحنه حفظ کرده و دربرطرف کردن مشکل فعال هستند.
خوش بینی: انتظار رخ دادن اتفاق های خوشایند در زندگی است.

افراد خوش بین )در رویارویی با شکست ها و موفقیت های خود(:

- کلی نســبت می دهند؛ برای مثال: »من قادربه کسب موفقیت درزمینه های 
گوناگونی هستم.«

- نســبت دادن های آنها پایدار اســت؛ برای مثال: »مــن می توانم باز هم این 
موفقیت را از آن خود کنم.«

- موفقیت های شان را به توانایی های درونی خود نسبت می دهند.
- شکست های شان را به عوامل بیرونی ناپایدار نسبت می دهند.



»دلم مثل سیر و سرکه می جوشه.«
»اصالً نمی تونم تمرکز کنم.«

»حالم داره به هم می خوره و معده م به هم ریخته.«
 »مدام دلم می خواد گریه کنم و نمی تونم درست فکر کنم، 

سردردم خوب نمی شه.«
 این جمالت، نمونه ای از حرف هایی اســت که در مدرسه 
زیاد از دانش آموزان می شنویم. بسیاری از آ نها نمی توانند 
سر کالس بنشــینند و مدام اجازه می گیرند و از کالس 
بیرون می آ  ینــد، بدون اینکه از علت ایــن حالت ها آگاه 
باشند. همه ی این موارد می تواند عالئمی از وجود استرس 

در افراد باشد. 
تــرس به معنــی ادراک خطری واقعی و فوری اســت، در 
حالــی که اضطراب، ادراک خطــر غیرواقعی و غیرفوری 
است که منبع آن نامشــخص است یا کمتر نسبت به آن 
آگاهی وجود دارد. اضطراب حــس ناکارآمدی را در فرد 
ایجاد می کند، زیرا فرد توانایی حل مسئله های پیش رویش 
را در خود نمی بیند. اســترس امــا درک وقایع به صورت 
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بهـــاره رحیمـــی

ـــا آن ـــه ب ـــای مقابل ـــترس و راه ه اس
خالصـــه ای از کارگاه اســـترس

با اینکه اســترس تجربه ای بسیار شــایع است، بسیاری 
نمی تواننــد آن را  در خود تشــخیص دهند، به همین دلیل 
در کارگاهــی با عنوان »مدیریت اســترس« برای اولیای 
دانش آموزان پایه ی پنجم و ششــم، این مفهوم روشــن  و 

تمایزش با  اضطراب و ترس مشخص شد.



تهدید آمیز است. فرد از عامل ایجادکننده ی آن آگاه است 
ولی با ایــن حال خود را منفی ارزیابی نمی کند؛ زیرا برای 
حل آن، را هکارهایی دارد یــا به دنبال یافتن راهکارهای 
کاربردی است. نباید فراموش کرد  که استرس برای رشد 
ضروری است و هر تغییری میزانی از آن را ایجاد می کند. 
ضروری اســت که به این نکته توجه شود که استرس  در 

حد متوسط آن می تواند عملکرد فرد را افزایش دهد.
از آنجا کــه تجربه ی  فیزیولوژیکی اســترس و اضطراب 
شــباهت های زیادی با هم دارد، توجه صرف به این عالئم 

ممکن است فرد را به اشتباه بیندازد.
عالئم شــناختی، روند تفکر و ادراک فرد می تواند بیشتر 
کمک کننده باشد؛ بدین معناکه در استرس فرد نشخوار 
فکری با احساســاتش ندارد و بیشتر، بر مسئله و راه حل 
آن متمرکز است، در حالی که در حالت اضطراب، گیجی، 
گسســتگی، ضعف حافظه و گاهی توهم نیز دیده می شود.  
عالوه بر این عالئم، واکنش های رفتاری و بدنی رایجی نیز 
وجود دارد که با کمی دقت و خودنگری، فرد به شناختی 
از آن می رسد؛ مانند بی توجهی و نادیده گرفتن موقعیت های 
اســترس زا، پرحرفی کردن، پرخاشــگری و غر زدن های 
مداوم و پربســامد، نشــخوارهای فکری بــا موضوعات 
روزمره، تغییر میزان ساعات خواب که معموالً به صورت 

کم خوابی و خواب آشــفته و نامناســب است و همچنین 
افزایش فعالیت بدنی بــه صورت بی هدف یا هدفمند، ولی 

طوالنی و بدون کنترل. 
زمانــی که این عالئم به صورت مداوم و بیش از ســه ماه 
وجود داشته باشد، افراد نیاز به کمک های تخصصی دارند. 
با این حال قبل از آن می توان با اســتفاده از راه های ساده و 
کاربردی از مزمن شدن اســترس و تبدیل آن به استرس 
شدید )دیسترس( پیشگیری کرد. از جمله ی این راهکارها 
پیدا کردن حس تعادل خود در شــرایط سخت )از طریق 
فعالیت هایی چون ورزش، موســیقی، پیاده روی(، تن آرامی 
و گاهی فقط تنفس درســت )دیافراگمی(، تصویرســازی 
ذهنی از آنچه استرس ایجاد می کند، یادگیری توانایی ابراز 
وجود به معنای توانایی نه گفتن صحیح و در زمان مناسب، 
مشخص کردن اولویت ها و ارزش ها و احترام گذاشتن به 
آنها اســت. همچنین مدیریت زمان و استفاده ی درست از 
فرصت ها و به تعویق نیانداختن اولویت ها، نقش بســیار 
مهمی در کنترل اســترس دارد. کمــی مهربانی با خود و 
داشتن شفقت  نسبت به خود در رویارویی با  موقعیت های 
اســترس زا، می تواند از میزان واگویه های منفی ذهنی کم 
کرده و توانایــی فرد را برای مقابلــه و مدیریت مؤثرتر  

استرس افزایش دهد.
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محیط زیست



ـــعیدی ـــه س معصوم
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بی شــک یکی از عواملی که در روح و جســم افراد تأثیر مستقیمی دارد، محل زندگی 
آنهاست، که گاه می تواند به کوچکی خانه های مان و گاه به بزرگی سیاره مان باشد.

از این رو، اندیشمندان در پی ایجاد مکان هایی هستند که در آنها عالوه بر انجام کارهای 
همیشگی، سالمت و حفظ محیط زیســت یکی از ارکان مهم آن باشد؛ مانند ساخت 

مدرسه ی  سبز.
در  واقع در مدرسه ی سبز، عالوه بر ارائه ی دروس الزم به دانش آموزان، به آنها روش های 
سازگاری با محیط زیست را هم آموزش می دهد و دانش آموزان یاد می گیرند تا جهان 

را به سمت آینده ای سالم تر، پاک تر و پایدارتر سوق دهند.
با توجه به اینکه مدرســه ی ما نیز جزو مدارس سبز به حساب می آید، از دانش آموزان 
پایه ی یازدهم خواسته شــد که در درس محیط زیست، گزارشی از نحوه  ی عملکرد و 
همچنین راهکارهایی برای شیوه ی صحیح عمل کرد مدرسه در سه حوزه ی آب، زباله و 
انرژی ارائه دهند. آنچه در ادامه می خوانید مشاهدات آنها در بخش آب، در قسمت های 

مختلف مدرسه است و گزارش های دیگر، در شماره های بعدی تقدیم خواهد شد.

ســـبز کم رنـــگ تـــا ســـبز پر رنـــگ



شست وشوی وسایل
شــاید دور از ذهن باشد که با توجه به تمامی هشدارها و 
اطالع رسانی ها از وضعیت ذخایر آب زیرزمینی و آگاهی 
از شرایط آب و هوایی ایران )قرارگیری در منطقه ی بیابانی 
و نیمه بیابانی( همچنان شاهد رفتارهایی هستیم که انتظار 
نمــی رود. رفتارهایــی مانند: بازمانندن شــیر آب از ابتدا 
تا انتهای  شســتن ظروف در اتاق معلمان )حتی زمانی که 
اصالً نیازی به آب نیســت( و طی کردن مسیر آشپزخانه 
بــرای جابه جایی ظروف بــدون توجه به بــاز بودن آب، 
شستن ســرویس های بهداشتی در تمامی مراحل با شلنگ، 
شست وشوی کف و حیاط، با آب به جای جارو و... . برای 
روشن شدن میزان آب مصرفی در برخی از عادت های روزانه، 
به نمونه های موردی مشاهده شده در مدرسه اشاره می کنیم:
 برخــی از دانش آموزان هنرســتان برای شست و شــوی 
قلمو های خود، شــیر آب را تمام مدت باز می گذارند؛ اگر 
تعداد این دانش آموزان را تنها  ده نفر در نظر بگیریم، در هر 
ده ثانیه یک لیتر آب مصرف می شود و اگر هر دانش آموز 
تنها یک دقیقه شیر را باز بگذارد، پانزده لیتر آب مصرف 

می شود که این مقدار برای ده دانش آموز، 150 لیتر است.
برای شستن فقط یک بشقاب و یک قاشق و چنگال، اگر 
شــیر آب از ابتدا باز باشــد، حدوداً پنج لیتر آب مصرف 
می شود. حال اگر این رفتار برای شست وشوی تعداد بیشتری 

ظرف باشد، آیا این رقم تعجب برانگیز نخواهد بود؟!

خوش بختانه برای شست وشــوی ظروف در آشپزخانه ی 
مدرسه از ماشین ظرفشویی استفاده می شود، اما در بازدید 
دانش آموزان از ظرفشور خانه، مشاهده شد که آب خروجی 
از این ماشین مستقیم به چاه فاضالب می رود و طبق گفته ی 
کارکنان این بخش، در زمان اوج کار این بخش، در حدود 
سه ساعت آب مصرف می شود، حتی با فرض اینکه در هر 
یک دقیقه فقط پنج لیتر آب مصرف شود، نه صد لیتر آب 
)آب خاکســتری( وارد چاه می شود. این مقدار آب، مجزا 
از آبی اســت که برای شست وشوی کف و ظروف داخل 

آشپزخانه به کار می رود.
برای شست وشــوی سرویس های بهداشــتی که در تمامی 
مراحل از شــلنگ آب استفاده می شود، زمانی حدود ده تا 
بیســت دقیقه صرف می شــود؛ به این معنی که در حداقل 
زمان ممکن و خوش بینانه، در حدود دویست تا چهارصد 

لیتر آب مصرف می شود.
 برای درک ملموس تر این مطلب، جالب اســت بدانیم که 
سرانه ی مصرف آب در جهان 150 لیتر است که در برخی 
کالن شهرهای ایران این عدد به دو برابر می رسد، در حالی 
که در آلمان سرانه ی مصرف آب در هر روز 122 لیتر است.
این در شــرایطی اســت که در قاره ی افریقــا، هر فرد به 
طور متوسط روزانه بیســت لیتر آب در اختیار دارد. این 
مقدار آب معادل مقدار آبی اســت که ما برای یک دوش 
گرفتن نود ثانیه ای اســتفاده می کنیم و یا برابر مقدار آبی 
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ده  قلموی  برای شست وشوی  که 
هنرجو مصرف می شود و حداقل 
ده برابر مقداری اســت که برای 
شست وشــوی یک بار سرویس 

بهداشتی مان مصرف می شود و...

راه نجات
آیا راهکاری برای اصالح شیوه ی مصرف وجود دارد؟

یکی از مواردی که می تواند در این زمینه بســیار سودمند 
باشــد، آموزش همگانی و شیوه ی صحیح مصرف به تمام 
کسانی است که به هرشــکل در این مجموعه مشغول به 
کار هستند. آموزشی که به جزئیات رفتاری در بخش های 

مختلف پرداخته و باعث آگاهی شود:
- برگزاری کالس های آموزش شــیوه ی صحیح استفاده از 

آب برای کودکان به روش هایی از قبیل تئاتر، بازی و...
- یاری گرفتن از دانش آموزان به عنوان مراقبان محیط زیست، 
برای آموزش مناســب به دوستان شــان و به منظور ایجاد 

ارتباط میان آنان و کمیته ی محیط زیست مدرسه.
- اســتفاده از آب خاکســتری؛ یعنی آبی که نه مانند آب 
فاضالب بســیار آلوده است و نه مانند آب تصفیه شده در 
لوله ها قابل شرب اســت )آب سفید(. آب خاکستری که 
می تواند ناشی از شستن ســبزیجات، خیس کردن برنج، 
حبوبات و.. باشــد در دنیای امروز و در بین کشــورهای 
دوســتار محیط زیســت و پیشرفته بســیار پرکاربرد و 

پرطرفدار اســت؛ برای مثال بســیاری از کشورها از آب 
خاکستری برای شست وشوی کف حیاط، ماشین، آبیاری 

فضای سبز و... استفاده می کنند.
- اســتفاده از دستمال و شوینده مناسب برای پاک کردن 
ســطوحی که نیاز به شستن و اســتفاده ی مستقیم از آب 
نــدارد؛ برای مثال تمیزکردن وســایلی که برای گرم نگه 

داشتن غذا در هنگام سرو استفاده می شود.
- چشمی کردن تمامی شیرآالت در مدرسه

- اســتفاده از شــیرهایی کــه آب را با فشــار و حجم 
کمتــری خارج می کند ) به خصوص برای شست وشــوی 

سرویس های بهداشتی(.
- اطالع رسانی و رفع سریع خرابی شیرآالت

این اقدام ها هــر چند کوچک و جزئی، می تواند ســبب 
تغییرات بزرگی در محیط پیرامون ما باشد.

تــو مگــو همــه بــه جنگ انــد و ز صلح مــن چه 
آیدتــو یکی نه ای، هــزاری تو چراغ خــود برافروز
)موالنــا(  



119

یکی از مهمترین بحران های زیست محیطی در مناطق خشک و نیمه خشک، مخرب بیابان زایی و فرسایش 
بادی است که وقوع طوفان های گردو غبار وحرکت ریزگردها از پیامدهای آن محسوب می شود.

 طی ســال های اخیر طوفان های گردوغبار در خاورمیانه و به خصوص در صحاری عربستان و عراق  اثرات 
زیان بار زیادی را برای کشورمان به همراه داشته که دامنه ی آن تا شهرهای عمده ی کشور نیز  کشیده شده 
 اســت. وسعت خسارات این پدیده تنها محدود به تهدید اراضی کشاورزی و مناطق صنعتی نبوده،  بلکه با 
مختل نمودن زندگی عادی شــهروندان، آشکارا تبدیل به یک تهدید جدی زیست محیطی شده و واکنش 

 افکار عمومی را به دنبال داشته است.

تأثیرات ریزگردها

 ریزگرد ها باعث کاهش دید می شــوند و تأثیرات نامطلوبی بر بدن انسان می گذارند. با ورود ریزگردها 
به مجاری تنفسی و شــش ها، میکروب های موجود در آن، وارد خون می شود. برای جلوگیری از عوارض 

آن بهتر است که از غذاهای حاوی آنتی اکسیدان استفاده کرده و تا جای ممکن از ماسک استفاده شود.
خوزستان در جنوب غربی کشور اگرچه دارای اقلیمی متنوع از فراخشک تا خیلی مرطوب است، اما اقلیم 

فراخشک و خشک 64 درصد از مساحت آن را در بخش های غربی و جنوبی دربرمی گیرد.
افزایش دما و کاهش رطوبت در هر ناحیه به طور طبیعی با از بین رفتن پوشش گیاهی همراه خواهد بود. با 

ــواز ــای اهـ ریزگرد هـ

صمـدی یاسـمین 
برازش پارمیـس 
ذبیحـــی ســـنا 

ـــیمی ـــت ش ـــابقه ی زیس ـــه ی اول در مس رتب
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توجه به اینکه پوشش گیاهی نقش مهمی در تثبیت خاک 
و جلوگیری از فرســایش دارد، از بین رفتن این پوشــش 
نقش قابل مالحظه ای در بیابان زایی و تشکیل کانون های 
ریزگرد دارد. از بین رفتن پوشــش گیاهی در حاشــیه و 
بخش های خشــک شــده ی تاالب هایی چون هورالعظیم، 
شادگان و ســایر آبگیرها و مناطق مرطوب، از مهم ترین 
دالیل گسترش کانون های داخلی در سال های اخیر است.

اراضــی بدون پوشــش با مســاحت 45256 هکتار بخش 
عمدهــای از کانون های تولید ریزگــرد را دربرمی گیرد و 
تقرییــاً در تمامی بخش های مناطق، تولیــد ریزگرد مانند 
جنوب و جنوب شــرق و شــرق هندیجان، جنوب شرق و 
شــرق اهواز، جنوب غرب امیدیه، شمال و شرق خرمشهر 
و اطراف تاالب هورالعظیم پراکنده شده است . این اراضی در 
واقع زمین های بایری هستند که در فصول آبی با سیال های 
رودخانه های همجوار پوشیده و مرطوب می شده اند. عالوه 
بر کاهش بارندگی ها در ســال های اخیر، احداث سدها در 
باالدست رودخانه ها و برداشت بی رویه ی آب از یک سو و 
احداث بندهای خاکی و مهار بیش از حد آب های سطحی از 
سوی دیگر، سبب خشک شدن و شوری تدریجی این مناطق 

و تبدیل آن به کانون ریز گرد شده  است.
بســتر تاالب هــا، 
نواحی  و  آبگیرها 
مرطــوب مرکــز 
دلیل  به  دشــت ها 
اینکه از نهشته های 

دانه ی ریز رسی  تشکیل شده اند در صورت خشک شدن، 
از پتانســیل باالیی جهــت تولید ریزگــرد برخوردارند. 
بخش های جنوبی و خشــک شــده ی تاالب هورالعظیم، 
نمونه ی بارزی از این مناطق اســت کــه به کانونی جهت 

تولید توفان های ریزگرد تبدیل شده است.

راهکارهای پیشنهادی

با توجه به دو منشــأ اصلی ریزگردها )داخلی و خارجی(، 
راهکارهایی که ارائه داده می شود درخصوص منشأ حاصل 

از موارد داخلی است:
1- کاشــت بوته و نهال: بوته هایــی مانند آنتریپلکس و 
کوچیا و گیاهانی از این دســته که در سطح پایین خاک 
رشــد قابل توجهی دارند، می توانند به سرعت رشد کرده 
و گســترش یابند و پوشش مناسبی در سطح خاک ایجاد 
کنند که در مهار ریزگردها بسیار مؤثر است. رشد بوته ها 
بسیار سریعتر از گونه های درختی است. گونه های درختی 

بعد از دو تا سه سال رشد قابل توجهی پیدا می کنند.
2- جلوگیــری دام از چریدن در مراتع: منظور جلوگیری 
دام ها از چریدن در مراتعی است که از بین رفتن آنها باعث 
افزایش ریزگردها می شــود. پیشنهاد می شود که سازمان 
حفاظت از محیط 
بودجه ای  زیست، 
تأمیــن  بــرای  را 
نقــاط  از  علــف 
دیگر ایران، به جز 
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استان خوزستان در نظر بگیرد؛ سپس با حصارکشی مانع 
رفتن و چریدن دام ها در این مناطق شود تا این مناطق از بین 

نروند و ریزگردها کاهش پیدا کنند.
تخمین هزینــه ی این پیشــنهاد: اگر به طور متوســط در 
شهرســتان اهواز 1500 دامدار داشــته باشیم و هر یک 
تقریباً ده گوســفند داشــته باشــند، و غذای هر گوسفند 
روزانه پنج هزار تومان باشــد، دولت باید برای غذای این 
گوسفندان ماهیانه دو میلیارد و 250 میلیون تومان هزینه 
کند. )درست است که این هزینه نسبتاً زیاد است، اما به 

مراتب از مالچ نفتی بهتر و آسیب های آن کمتر است(.
3- ریختن نفت و موادی مانند مالچ )خاک پوش( در جهت 
پایدار ماندن ذرات خاک روی زمین. مالچ ســه نوع دارد: 
شیمیایی، فیزیکی، بیولوژیکی پیشــنهاد ما این است که 
یک نوع مالچ از ترکیب این ســه نوع درست کنیم: مالچ 
نفتی که روی خاک، نفت بریزیم تا ســنگین شــود و با 

وزش باد خاک بلند نشود. مالچ 
بیولوژیکی که همان کاشتن گیاه 
و بوته است و مالچ فیزیکی، که 
می توان سنگ و مواد معدنی مثل 
قلوه ســنگ و ریگ که درشت 
و سنگین هســتند، روی خاک 
ریخت تا مانع بلند شــدن ذرات 
ریز از روی زمین شود. خوبی این 
مالچ این است که طبیعی است و 
هزینــه ی کمتری نســبت انواع 
دیگر مالــچ دارد. در طبقه بندی 
خاک هــا رس در گروه ریزدانه 

قرار دارد. اندازه ی ذرات رس معمــوال0/0021ً تا 0/005 
میلی متر است و مناسب پاشیدن روی خاک اهواز است.

4- یکی دیگر از دالیل ایجاد این بحران، کشت محصوالت 
کشاورزی مانند هندوانه و برنج است که نیاز به آب زیادی 
دارند. بهتر است این محصوالت را کشاورزان نکارند و از 
استان های دیگر کشور وارد کنند تا آب مورد نیاز کشت 

آن محصوالت را برای آبیاری باد شکن ها استفاده کنند.
5- راهــکار دیگر پیشــنهادی، احداث خــط انتقال آب 
زیرزمینی در استان خوزستان است. این خطوط در ایران 
برای اولین بار در اســتان سیســتان و بلوچستان احداث 
شدند. چون در خوزســتان بارش کم است، می توان آب 
بــاران را در این خطوط جمع آوری کــرد و چون در زیر 
زمین ساخته می شــود، مانع تبخیر آب می شود. از این آب 

می توان برای آبیاری استفاده کرد.
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In Other Words
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This year, in the English department, we decided 

to assign a different project for “The Fajr Festival” 

competitions. We asked the students to introduce 

a famous figure in literature or art. Our aim was to 

help the students become more familiar with dis�

tinguished women or men in these fields, and to 

read and learn independently about these iconic 

people. They were free to choose these luminaries 

and find a creative way to introduce them.

The outcome was brilliant and their performances 

were sensational.

In the end, in high school, 11/1 Riazi and in junior 

high 9/3 won the competitions.

Andia Dorrani
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�So, today’s special guest is Lucy Maud 

Montgomery. Thank you, Lucy for join�

ing us. To start with, let’s talk about 

your studies. What did you study at col�

lege?

�I attended Prince Of Wales College and 

attained a teachers’ license. Though I 

did not enjoy teaching, it gave me more 

time to write. 

�Now, Anne of Green Gables closely rep�

resented your life. Care to touch on that?

�Well, my mother died when I was 21 

months old, just like Anne. I also adored 

Prince Edward Island just like her. Simi�

larly, when I started school, I expected 

to become popular, but unfortunately, I 

didn’t. Well, this was the same case for 

Anne, who rather sadly was made fun 

of, for her red hair. But what inspired 

me to write the series wasn’t this. The 

idea for the story came from relatives 

who planned to adopt an orphaned boy, 

but received a girl instead. 

�Did you have any problems with pub�

lishing this beloved novel?

�Surprisingly, yes. I first applied to pub�

lish the manuscript in 1907; however, I 

was rejected by all the publishers. I was 

so disgruntled that I stuffed it into a hat 

box. It wasn’t until two years later that I 

gave it another shot and it worked. 

�Your outstanding novels are loved 

worldwide; it’s not a surprise that you 

have won many rewards. 

�Yes, I was the first Canadian woman to 

be made a member of the British Royal 

Society of Arts. 

�And not to forget you were also made 

a Companion of Order of the British 

Empire.

�Yes, that’s right. 

�Thank you very much; it was a pleasure 

talking to you, Lucy. 

�The pleasure is mine.

Kajal Sadaat Hendi
Roshan Hooshmand Arian
9/3
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The hostess: Thank you so much, hello 

everybody. Welcome to the “Dead Peo�

ple Night Show”.

Our show has broken a record for the 

most views in less than a year!

I’m Raha and I’ll be your host till I die...

I know right? What’s with the contract, 

what do they want from me...

Tonight our guest is a man who became 

deaf because of his own creation, The 

5th Symphony.

But years later, people found out that 

it was because there was lead, the ele�

ment, inside his piano... tragic right?

He was... I mean is, an extraordinary, 

unfortunately “dead” composer. The 

one, and only... Ludwig Van Beethoven!

B )Beethoven(:*says hello, he’s mad*

H: welcome to our show Ludwig... what’s 

wrong?

B: Why do you have a table and I don’t?

R: Pardon?

B: I am an artist, and an artist is better 

than anyone give me the table. )With 

German accent(

R: But this is my seat..

B: Stille! )Silence( Aufstehen! )Stand up( 

Roja Parvizi
Raha Rezai far
11/1 Math

)Speaks German(

[*They switch seats, Raha is uncomfort�

able*]

R: Anyways... let’s start with a little chit 

chat... we all know that you have com�

posed a lot of masterpieces, Fur Elise, 

Moonlight, your piano concertos and 

some other pieces…

What have you been doing since... your 

death?

B: oh, well, I have been doing a little de�

composing... haha.

R: let’s go back to the beginning, what 

made Ludwig, LUDVIG VAN BEETHOVEN? 
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How did you enter the industry? Was it 

your father or…?

B: ja maybe it was mein father, but what 

really helped me was that I had the sup�

port of the noble families, although I 

could have done it on my own, do you 

know why? 

R: because… you’re an artist?

B: ja exactly, and an artist…

R: …is better than any of us.

R: So tell us a little about yourself, where 

were you born...

B: Well I was born on 17th of December, 

1770 in Bonn ... and I died on 26th of 

March, 1827 in Wien. That makes it 56 

years...

R: Wow... you had a short life...

B: Well, I was in a terrible mental and 

physical condition. 

R: Who was your first teacher?

B: My father was my first teacher, he was 

a musician in the royal court, and he 

was an alcoholic who forced his child to 

become a genius in music like Mozart. 

I was not Mozart, but I WAS a genius in 

my own way. After moving to Wien, Jo�

seph Haydn became my teacher; but he 

was too busy with his fame that’s why 

Johann Albrechtsbrger, his friend be�

came my teacher.

R: In what age did you appear as a per�

former?

B: I was 7 and a half... it was in Cologne, 

March 1778, when I gave my first public 

performance.

R: Impressive! Ludwig, we all know about 

you hearing disability and we can’t even 

imagine how hard it is for a normal deaf 

person to spend their life, but you are a 

musician… and yet you didn’t give up! 

How did it go for you?

B: I became very depressed after I found 

out that I couldn’t hear well. At first,  I 

could hear stuff if people spoke with 

a higher tone but as time passed by, I 

could barely hear the musicians in my 

own orchestra. But I didn’t give up, I 

kept conducting the orchestra, I did 

need help, and I messed up a lot but I 

pulled it off. Because I am an…

R: Artist, yeah we know, how did this 

tragedy affect your “art”, mister artist?

B: Well, in that time, I was struggling

a lot and was trying my best to stay 
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strong. How could I tell everyone that 

I, a musician, can’t hear well? So these 

feelings gave my music a heroic vibe, it 

was about strength and bravery. I think 

most pianists hate me because of that…

because most of my concertos need 

strong and fast fingers.

R: Thank you Ludwig, it was very nice 

to have your company. I wanted to ask 

you a favor… I was wondering if you 

could sign this for me… )*gives him a 

Beethoven album*(

B: Ya ja, naturlisch )Speaks German( )=of 

course(!

R: And this… )*gives him a Mozart al�

bum*(

B: Who is this?  This is Mozart! 

R: Yeah, I wanted you to give it to him…

B: Unbelievable! [*stands up to leave*]

R: Wait! I didn’t mean to…

B: STILLE! Auf Wiedersehen. )goodbye([ 

*goes out*]

R: Okay… so, I hope you enjoyed this ep�

isode of “the dead people night show”, 

don’t miss us next week! Thank you and 

good night!
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گزارش تصویری
ویژه ی مسابقات دهه ی فجر
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ـــی ـــی نخواه ـــرخ  گل خواه ـــد س برآی
تباهـی آرد  وگـر خـود صـد خـزان 

هوشنگ ابتهاج


