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تحریریه :شایسته ارادتی ،آوا اسالمی ،هلیا بیات ،مینا پورمجیب ،مهشاد جنیدی جعفری ،یاسمین زینعلیزاده ،نیکیا طاهری ،مائده واعظی
با همکاری روژین فروزندگان
درانی
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دبیر بخشداستان :رودابه کمالی
دبیر بخش مشاوره :ناهید علمداری
ط دبستان :آذین محمدزاده
راب 
طراحی و صفحهآرایی :ثریا علیجانزاده
ویرایش :هلیا افضلی ،سیما صادقی ،سارا رستگاری ،زینب سهرابپور ،مهشاد جنیدی ،هلیا بیات
نمونهخوان :مهدیه قرقچیان
طراحی لوگوتایپ :کیانا ابریشمی
ساخت پادکست و هماهنگی ضبط :مهشاد جنیدی جعفری
گویندگان :شایسته ارادتی ،هلیا بیات ،سنا ذبیحی ،ستایش حلّت ،رکسانا خاتمی ،مهرگان علیزاد صانع ،الدن کرمی ،دیبا بلوری
با تشکر از :راحله پورآذر
با آثاری از :شایسته ارادتی ،سپیده استیری ،آوا اسالمی ،هلیا افضلی ،هلیا بیات ،روشا پروند ،سارا پوران ،مهرآوید حبیبیان ،مرسانا حشمتی،
ستایش حلّت ،دینا دستمالچی ،روژینا دیلمی ،یاسمین زینعلیزاده ،سوفیانا سام ،نژال قاضیسعیدی ،هانا شفیعیپور ،لیان صدق ،شیدا فاطمیزاده،
روژین فروزندگان ،پانیا گیالنی ،پرنیان لیالزپور ،ثنا مرعشی ،صبا مزارعی ،مائده واعظی
و :پریسا پرمور ،مهشید خاکباز ،مریم رشیدی ،سعیده زارع بناکوکی ،رایان ساقیان ،مهناز عسگری ،مریم مزینانی ،نفیسه نصیران
به یاد یک دوست :خیریه بیگم حائریزاده ،لیلی محمدحسین ،مرضیه مدنی رزاقی ،راحله پورآذر ،بهدخت نژادحقیقی ،الدن کرمی،
مرضیه نیلی ،آذین محمدزاده ،نفیسه نصیران ،سارا سازگازی ،مهدا مرتضوی زنجانی ،مهرنوش کیاالشکی ،مریم بیطرف ،پرگل شکری،
آرمیتا شهبازیان ،زینب سهرابپور ،زهرا سهرابپور
بخش هنر با آثاری از :آوا اسالمی ،پریسا پرمور ،روشا پروند ،آیدا پرویزیان ،فاطمه تقوی ،حانیه جهانشاهی ،کیانا صادقی ،آترین قراء،
آذین محمدزاده ،فاطمه هویدی
با تشکر از :خیریهبیگم حائریزاده ،لیلی محمدحسین ،فریبا محمدحسین ،راحله پورآذر ،احسان سلیمانیها ،لیال ابراهیمیان ،بهناز میرزازاده،
الدن اخوان ،مریم موسوی ،هنگامه امیری ،لیلی رشیدی ،مژگان بختیاری
با تشکر ازبخش مدیریت و معاونت در مدارس خرد
*پوزش و اصالح :نام روژین فروزندگان در شمارهی قبل اشتباه ثبت شده بود.
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س ــخن س ــردبیر
نماز شــام غریبــان چو گریــه آغازم
بــه یاد یار و دیــار آن چنان بگریم زار
مــن از دیــار حبیبم نه از بــاد غریب
خــدای را مــددی ای رفیــق ره تــا من
هوای منــزل یار آب زندگانی ماســت

بــه مویههــای غریبانــه قصه پــردازم
که از جهان ره و رســم ســفر براندازم
مهیمنا بــه رفیقــان خود رســان بازم
بــه کوی میکــده دیگر علــم برافرازم
صبا بیــار نســیمی ز خاک شــیرازم
حافظ

خردنامهی این فصل را تقدیم میکنیم به عزیزانی که بار ســفر بستهاند و دیگر با ما
نیستند :خانم نیامیر عزیز ،خانم افشار نازنین و مسافران این روزها ،رودابهی کمالی
و آقای مهندس مجتبی سلیمانیها ...
صفحهی داستان یادگار رودابه است ،و اینبار تنها داستانی از او در این بخش آمده که
در شــمارهی نوزده خردنامه هم منتشر شده بود .خواستم از همهتان اجازه بگیرم که
نام او را در شناسنامهی مجله ،همچنان به عنوان دبیر داستان نگ ه دارم .در پناه حق!

ب ــرای ی ــک دوس ــت
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خیریــه بیگــم حائــریزاده
عرض تســلیت دارم خدمت جناب آقای دکتر اصفهانی ،بهار عزیز ،باران عزیز ،برادر و خواهران
گرامی ،جناب آقای مهندس میثمی و اعضای محترم فامیل سرکار خانم رودابه کمالی ،تسلیت عرض
میکنم به شــاگردان این معلم گرانقدر ،به همهی همکارانم که در غم از دســت دادن یک دوست،
همکار و همراهی توانمند و گرانمایه ،به سوگ نشستهاند.
بعد از انتشار خبر آسمانی شدن رودابهی عزیزمان ،صدها تسلیت همراه با ابراز قدردانی از این معلم
و شخصیت فرهنگی ،در شبکههای اجتماعی منتشر شد.
خانم رودابه کمالی از دیدگاه شاگردانش،معلمی بود مهربان ،همراه ،عزیز ،دلسوز و کسی که نوشتن
را از او آموخته بودند و تا عمر دارند ،مدیونش هستند.
از دیدگاه اولیا ،کسی بود که فرزندانشان را به نوشتن و ادبیات عالقهمند کرد و نامش به نیکی به
یادگار خواهد ماند.
از دیدگاه ادیبان و نویسندگان زبان فارسی ،او ویراستار و معلم بزرگی بود.خوش درخشید ،خالق
بــود و توانا ،خوش اخالق و مهربان بود .از دیــدگاه همکارانش ،معلمی ،تمام و کمال در وجودش
معنا پیدا میکرد .عشــق و احترام و ادب و علم و دلســوزی و مهربانی و صبوری .و ما ِخرد را با این
شخصیتهای علمی و فرهنگی بنا نهادیم.
او معلمی توانا ،همراهی باصداقت و بیتوقع بود .هرجا احســاس میکرد به کمک او نیاز اســت،
صمیمانه قبول مسئولیت میکرد .یک بار و حتی یک بار ندیدم و نشنیدم که انتظاری داشته باشد.
عبور کرده بود ،عبور کرده بود از تمناهای این دنیا.
از ابتدای فعالیت مدارس ِخرد ،او مسئولیتهای زیادی بر عهده گرفت .در جلسات کم حرف میزد
ولی ســنجیده ســخن میگفت .ای وای! ای وای! پروردگار عالمیان شــاهد بودی که همیشه قدردان
محبت بیکرانش بودم و هستم و باورش داشتم.
خدایا! پروردگارا! مقامش عالی است ،متعالی گردان.
رودابهی عزیز ،دوست و همراه همیشگیمان
چشمهی چشم مرا ای گل خندان دریاب
که به امید تو خوش آب روانی دارد
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لیلـــی محمدحســـین
برای رودابه کمالی نازنین که هنگام وداعش این بیت از رودکی به زبانم جاری شد:
از شــمار دو چشــم یک تن کم
وز شــمار خــرد هــزاران بیش
رودابهی کمالی را سال هفتاد در مدرسهی فرزانگان دیدم .طولی نکشید که با هم صمیمی شدیم ،سفرهای
کاری و تفریحی رفتیم ،دورهمیهای دوستانه ،حرف زدن از خصوصیترینهای زندگیمان.
راستی با رودابه صمیمی شدن کاری نداشت .کافی بود خلوتی پیدا کند تا در قلبش را به رویت بگشاید.
در پذیرش افراد متفاوت از هر قشــری قلبی بزرگ داشــت و در انتقال ناراحتیها و دلخوریهایشان
دلی کوچک .و معلمیاش را بگویم که همه از نویســندگیاش میدانیم .یک نویسنده یونانی (نیکوس
کازانتزاکیــس) میگوید« :معلمان واقعی کســانی هســتند کــه از وجود خود پلی می ســازند و از
دانشآموزانشان دعوت میکنند از روی آن رد شوند و بعد فرو میریزد تا آنان را ترغیب کنند پلهای
ال متوجه
خودشــان را بسازند .میدانید رودابه آن طور معلمی میکرد که ممکن بود دانشآموزانش اص ً
نشوند که اگر این پل نبود آنان به این مرحله از رشد نمیرسیدند .من هم خیلی شاگردیش را کردم و
چنین تجربهای را دارم .آن چنان به نوشتن تشویقم میکرد که گاهی فکر میکردم چارهای جز نوشتن
ندارم .حیف و صد حیف از نوشتههای ناقصی که بنا بود با نظر او تکمیل شود.
رودابه یک رهبر آموزشی قوی هم بود .به محض دریافت یک مسئولیت به دنبال جانشینپروری بود.
همهی ما تواضع بینظیر او را تجربه کردیم .مسئولیتهایش را در انتشارات مؤسسه ،گروه انشا و گروه

9

دینی آنچنان به همکاران دیگر ســپرد که انگار از اول نقشی در شکلگیری گروه نداشته است .این
جنس از معلمی و این نوع حضور در همکاری است که اندوه فقدان رودابه را صد چندان میکند.
بــه اندازهی کافی زندگی کردهام که درک کنم مرگ ادامهی زندگی اســت و درد فراق دردی اســت
گریزناپذیر ولی باور اینکه این فرزند روشنایی (معنی لغوی رودابه) با این همه زندگیخواهیاش و با
این همه آرزوهای بزرگ و کوچکش این قدر زود در خانهی ابدی بیارامد برایم سخت است .همچنان
در بهت و حیرتم با وجود اینکه خاکسپاریش را با چشم خود دیدم ،وقتی صورت مهتابی رنگش را بر
خاک دیدم ،احساس کردم نوزادی پاک ،فرشتهای بیگناه و سراسر همه لطف را به خاک میسپاریم.
دلم برایت تنگ است .دلم برای خندههای پرذوق کودکانهات ،برای نگاه عمیق و نگرانت ،برای بغض
و لرزش لبهایت برای اشکهای آرام و حسرتهایت .دلم بس تنگ است.
بــا آنکه روان به جمــع و با تنهاییم
در جمــع ،پریشــیدهی رفتنهاییــم
در غربــت ما بین و مپــرس از غم ما
*
کز رفتــن یک تن چقــدر تنهاییم
از خانم حائریزادهی عزیز بســیار سپاســگزارم که جمعی رابه وجود آوردند که فرصت آشنایی و
همکاری با نیکانی چون رودابه را فراهم کرد.
* شفیعی کدکنی
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ح ــاال دیگ ــر

مرضیـــه مدنـــی رزاقـــی
حاال دیگر خسته نیستی
و درد
درد پیوستهی الابالی-راهش را به دورها گم کرده است.
اوج فرو نشست
و گره گشوده شد،
حاال دیگر آن داستان چشم انتظار را به پایان بردهای
حاالدیگر
دانه به خاک نشست.
بیا کنارم بنشین
بیا با هم چایی بنوشیم
بیا از بهار سبز بگوییم
و از بارانهایی خوش
که در سراسر آسمان النه کرده است
و به هیچ چیز فکر نکنیم
جز
رهایی و کودکی و شادمانی

11

راحلـــه پـــورآذر
در گوش من،
تمام کوهها
تمام رودها
تمام ستارهها
تمام بادها
و تمام دشتها
بیوقفه برای رودابه گریه میکنند.
رودابه اهل زندگی بود و در هر روز زندگیاش ،کسی را اهل ی میکرد.
رودابه جانم
عشق ،نام دیگر زندگی توست.
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بهدخـــت نژادحقیقـــی
برای رودابه و به احترام جنگیدن برای زندگی به احترام زنده ماندن در درد
«من این خانم جوان را نمیخواهم .دیر یا زود رفتنی اســت و ســخت است نیرویی تربیت کنیم که نمیخواهد
معلم بماند».
تو مرا نخواستی و دوستی آغاز شد .دوستیمان با باران تازه به دنیا آمده قد کشید و چهارده ساله شد .از کلهی کچل
بورش تا انبوه جعدهای دلبرانهی امروز .بهار هفت ساله به دانشگاه رفت و باران گوشتخوار ،نودلخوار شد.
از خانهی ولنجک آغاز کردیم .خستگی بعد از مدرسه را آنجا تمام میکردیم .بگذار از نقطههای بد رد شوم که
همانجا مدتی بیمار شــدی و روزهایی خانه نبودی .روزهایی که من برایت ساالد مخصوص خودم را میآوردم
بیمارستان با لیموهای درشت قاچزده .و تو هنوز خانم کمالی بودی.
از ولنجــک به خیابان بهار پونــک .بلد بودی ویرانهها را آباد کنی و زندگی و نور بپاشــی به هر جای ظاهرا ً
تاریکی .خانههامان نزدیکتر شد و چای همیشه آماده بود .آخرین تکههای اثاث را که گذاشتیم توی کامیون،
غروب بود و نور آشپزخانه با آن موزاییکهای خالخالی ،غمگین .گریه نکردم اما تنهاتر شدم.
از بابل برایم مأمن دیگری ساختی .بلوار شریعتی شد پاتوقمان .سارک و شیرینیسرای بابل و دریای بابلسر.
رفتیم خانهباغ .محصور میان درختهای پرتقال و نارنگی .غروبهای خانه باغ غریب بود .حتی وقتی صدای ساز
و دهل عروسی همسایه بلند بود یا باران رفته بود تا در عبور کوتاه چوپان با گوسفندهای گلهاش بازی کند .اتاق
زیر همکف اما بهشتی بود نمور با بوی کاهگل که جان میداد برای کتاب خواندن .نجواهای شبانهی گینزبورگ
را آنجا خواندم .و نماز آنجا روبروی درخت پرتقال عجیب میچسبید.
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از همانجا به مدرســهی روســتا رفتیم .داســتان ضحاک را برای بچههای قد و نیمقد میگفتم و آنها نقاشــی
میکشــیدند .تو خواسته بودی .دماوند را از حیاط مدرســه نشانشان دادم که چه نزدیک بود و از صدای غل و
زنجیر ضحاک گفتم که بعضی شبها در روستا میپیچد .بچهها چشمهایشان گشاد شده بود و تو با چشمهای
خندان ،لب میگزیدی که نگو ،میترسند!
از خانهباغ به پارک نوشیروانی با عطر شالیزار پشت خانه .روزهای تالطم من و تو .وانهادهی سیمون دوبوآر را
آنجا خواندم و اشک ریختم.
از بابل به خیابان هفت تیر تهران .محلهی کودکیات .حاال دیگر هر وقت انقالب بودم حتما ً بعدش آنجا بودم.
زحمتش یک تلفن بود .گاهی من پیشدســتی میکردم گاهی تو .و مســجد ســر کوچه با یادگار مراسم قیصر
امینپور هر بار در من زنده میشد .و چای همیشه آماده بود .بگذار رد شوم که گاهی هم آب حمام میشد چای
کیسهای گلین تو .چای دمی ایرانی را موذیانه از سرم انداخته بودی با چای کیسهای گلین .تبلیغ نشود این وسط
که به من و تو چیزی نخواهد رسید!
یک غروب رمضان با حیاط پشتی خانهی هفت تیر خداحافظی کردیم :شکوهی که در حال ویرانی بود .رفتیم
یوسفآباد .خانههای قدیمی تهران به تو مدیونند :همه را آباد میکردی و رنگهای زیبا میزدی و از نو میساختی.
یک شب برای بار هزارم کتابها را چیدیم و شب شط جلیلی بود .زیاد طول نکشید که کتابها را در سکوت
جمع کردیم و درد تو آغاز شده بود .بهار گفت ِ
هفت اردیبهشت هزار و سیصد و نود و پنج هم پیش ما بودی...
خودم را به یاد نمیآوردم ...آن شب که از پیش شما برگشتم بارانکی خرد خرد میبارید و من درد میکردم ...درد
همهی شما ریخته بود به جانم ...و شب شط علیلی بود.
از اینجــا به بعد را نمیخواهم بگویم .برای من رودابه همان اســت که همهی آدمهــا را باربط و بیربط به هم
میبافت .نگاه کن چه زنجیرهی عظیمی ساختهای که با نام تو به یکدیگر وصل میشویم .مثل حلقهی یاسین.
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سفر در تو ذاتی بود و زندگی برایت سفری پرهیجان که هیچگاه متوقفش نساختی .همسفر پرشوری بودی که
در جادههای مهآلود اسالم خلخال آش دوغ و جگر و دنبه به خوردم میدادی و در راه شاهعبدالعظیم و اندوه پگاه
برایم زنجیر نقره میگرفتی که بیندازم دور دستم.
چرا از خانهها نوشتم؟ چون تو خانه بودی .وجود تو خانهای بود امن و روشن .دنیا حجم عظیم شور و زندگی را
در تو تاب نیاورد و ویرانات کرد .جنگ نابرابری بود :زیبایی دو چندانی شده بودی از هم پاشیده .مثل انعکاس
تصویری زیبا در تکههای شکســتهی یک آینه و رن ِج لبههای تی ِز شکستهِ ،
قاب این زیبای ِی ویران بود .با صدای
پرغرور یک جنگجو.
برایم نوشته بودی« :با تو میشود شب را هر جایی بیتوته کرد» .به دلم نشسته بود .کلمات را بلد بودی .طعنه زده
بودم که تو بندهی کلماتی و من به جهانی میاندیشم که بی کلمه باشد .شش ماه و نوزده روز بیماری تو برای من
جهان بی کلمه بود.
کلمات کلیدی وجود تو مهر بود و تواضع و فروتنی .و دوســتی .دوســتی را چه خوب بلد بودی .من معلم ماندم.
درخشش نگاه تو وقت درس دادن امان نمیداد که به چیز دیگری فکر کنم .صبوری تو لجم را در میآورد .وقتی
یادداشتهای شاگردانت را دیدم فهمیدم که حق با تو بود.
چهارده ســال .این عدد نمیتواند بیمعنی باشد .چهارده عدد زیبایی اســت .میگویند در س ّنت ،عدد بلوغ است.
دوستیمان بالغ شد.
یاور همیشه مؤمن تو برو سفر سالمت اما اینجا نمیتواند پایان راه باشد .باور نمیکنم .خانهی سبزت را آنجا
آماده کن .دیر یا زود دوباره دور هم جمع میشویم و من این بار چای کیسهای نخواهم نوشید.
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الدن کرمـــی
مثــل هر روز بعد از کالسها ،موبایلم را چک میکنم تــا برنامهی امروز مطالعه را پیدا کنم .ناگهان
دستم میرود روی یک جایی از صفحهی نمایش؛ یک عکس از شماست .زیر عکس را میخوانم و بعد
دیگر نمیخواهم در مورد برنامهی مطالعاتی چیزی بدانم ،فقط موبایلم را برمیدارم ،میروم پیش مادرم
و صفحه نمایش را به سمت او میگیرم تا ببینم درست خواندهام یا نه .بعد مادرم مرا در آغوش میگیرد
و مگر آن لحظهها میگذرد؟ قلبم خودش را به حصار استخوانی دورش میکوبد .مینشینم روی زمین و
فقط به عکسهایتان نگاه میکنم .جایی در مغزم میگوید مگر میشود و جایی دیگر در قلبم میگوید
اآلن پیام میآید که اشتباه شده و من خیره میمانم و هیچ پیامی نمیآید...
یک ســال و چند ماه پیش ،اولین بار که شــما را شــناختم ،روزی گرم بود در وسط تابستان ،کارگاه
داستاننویســی که بهترین کالس آنالین زندگیام بود .شــاید تنها خوبی کرونا آشنایی من با شما بود.
هروقت حسرت میخوردم که ای کاش زودتر و قب ل از کرونا شما را میدیدم ،میگفتید« :الدن جان ما
دوست تا همیشه هستیم».
امروز همهی اینها جلوی چشــمان من است ،لبخندهای همیشگیتان که شما را بهترین معلم من کرده
بود ،آرامش وجودتان ،امیدواری صدایتان.
خانم کمالی جانم؛ من دلم تنگ شده ،دلم تنگ میشود .پیام هفتهی پیشتان را امروز آنقدر گوش کردهام
که حسابش از دستم در رفته .میخواهم پیامهایمان را بخوانم ولی ناگهان همه چیز در برابر چشمانم
تار میشود و من میمانم و هجوم خاطرات .خاطراتی پر از شیرینی .دلم برایتان تنگ میشود اما میدانم
که شــما همیشه هستید .در قلمم ،در اندیشههایم و در داستانهایی که نوشتم و شما خواندیدشان .در
شــجاعتی که به من دادید ،در تمام خاطراتی که در دفترم نوشتهام و همینطور در کتابی که از شما در
گوشهی کتابخانه است.
شما برایم از آن دوست تا همیشهها هستید .درست است که باز هم این دوستی از راه دور است (مثل
تمام این یک سال و چندماه) و درست است که هر روز که بگذرد ،دلتنگیام برای شما بیشتر میشود
اما شما در من همیشگی شدهاید و همیشگی خواهید ماند.
خانم کمالی مهربانم؛ میدانم که حتما ً حاال در آرامشی بدون درد هستید .
خیلی دوستتان دارم
ِ
دوست تا همیشهی شما
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مرضیـــه نیلـــی
خانومکمالی عزیز سالم
راستش امروز نه در توانم است و نه میخواهم که از رفتنتان بگویم .میخواهم از خوشترین
خاطرات خودم و همکالســیهایم با شما بگویم .ببخشید ،خیلی فکر کردم و میدانم که باز
هم تکراری از آب درمیآید ،اما برای من هنوز تازه اســت و هروقت یادش میکنم گل از گلم
میشکفد و یکریز حرف میزنم .سال هشتاد که میخواستیم وارد دبیرستان شویم هنوز از
فیلترهای عجیب و غریب این ســالها خبری نبود و ســؤاالت ورودی مدارس یا درس ِی خالی
بود ،یا درســی و عقیدتی« .یک ســب ِز گرم بگو»؛ سؤال شــما از روشنا موقع مصاحبه این بود
خانومکمالی عزیز ،چون بینهایت لطیف اید و یاد آدم میآورید که چقدر خیال دارد.
بخش زیادی از شــعرهای محبوبــم را از تختهی کالس شــما دارم خانومکمالی .چون گفته
ِ
کالس انشــا هر شعری را که دوست داریم پای تخته بنویسیم و اول کالس
بودید قبل از هر
بخوانیمش ،و هیچ کالسی را به یاد ندارم که روی تخته ذرهای جای خالی مانده باشد .ورقهای
ابتدای کتابهای فارسیام پر از تکهشعرهایی است که از تختهی کالس شما برداشته بودم و
هنوز خیلیهایشان را از برم:
پنجره رفتنت را قاب میگیرد
از هرچه نقاشی است متنفرم
این را شکیبا بعد از فوت مادربزرگش خودش گفته بود .یادتان است ،نه؟
آدم وقتی سراغ نوشــتههای ســالها قبلش میرود معموالً از قلم قبلترهای خودش خوشش
نمیآید .اما من تکتک دفتر انشــاهای دبیرستانم را دارم و ســالی ،چند سالی یک بار ورق
میزنم و بادی به غبغب میاندازم که ببین به آن سنم چی نوشتهام!
نمیدانم چطوری به ماها که هنوز در ج ّو راهنمایی بودیم و اکثرا ً عشــق تشبیه و استعارههای
قلنبهسلنبه ،سادهنوشــتن را یاد دادید و در عین حال گذاشتید قلم هرکداممان بهسبک خاص
خودمان بماند .اینهمه سال گذشته ولی من هنوز هم میتوانم حدس بزنم که این نوشتهی سارا
است ،این لیال ،آن یکی ریحانه ...
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منی که هنوز به این ســنم ،وقتی با کسی غیر از خانوادهی درجه یک و دوستان خیلی صمیمی
حرف میزنم صدایم میلرزد و به نفسنفس میافتم ،ســر کالس شما دل توی دلم نبود که کی
نوبتم بشود ،بروم باال و بلند انشایم را بخوانم .چون شما به آدمها بزرگی میدهید خانومکمالی
عزیز ،از کوچک و بزرگ ،و از وقتی شاگردتان بودم تا همین آخرین معاشرتمان .و جوری
با تکتک آدمها دلی و انســانی ارتباط برقرار میکنید که هرکس احساس میکند برای شما
خیلی خاص و عزیز است و اصال ً حسابش جداست .یک بار که حرف کالسمان شد گفتید:
«نوشــتههای تکتکتان را دوســت داشتم ».و واقعا ً سخت اســت که کسی نوشتههای خام
تکتک بچههای دبیرستانیاش را دوست داشته باشد ،اما شما واقعا ً نوشتههایمان را دوست
داشتید ،برایشان دل میسوزاندید و ذوقشان را میکردید.
بعدها در این چند سالی که دوباره در خرد بودم از شما بیکینهبودن را یاد گرفتم خانومکمالی.
چون مثل تکتک عیبو ایرادهای انشــاهای ما که از چشــمتان دور نمیماند ،حواستان به
آدمها بود و اگر کســی خردهبردهای داشــت متوجه میشــدید ،اما الاقل تا جایی که من دیدم
همیشه و با کوچکترین نشانهای از دوستی آماده بودید که دلتان را ِ
صاف صاف کنید .چون
وجودتان بینهایت باصفاست و انگار همیشه و علىرغم همهچیز امید دارید.
وقتی آمدم بنویســم هی گفتم نمیتوانم و هی با خودم گفتم مثل شــما که تحت هر شرایطی
سر کالس حاضر میشوید و از جا ن و دل مایه میگذارید ،باید خودم را جمع کنم و بنویسم.
ببخشــید که کلی از حرفهایم ناگفته ماند و ببخشید که باز هم آنطور که به دلم بود ،نشد.
وقتی که برای خانم نیامیر خواندم ،بهم پیام دادید .گفتم امیدوارم خانم نیامیر خوشحال شده
باشند ،گفتید« :شده ،انگار صدایش توی گوشم است ».حاال هم از ته دل امیدوارم وقتی این متن
خوانده میشود لبخندتان از خاطرم بگذرد و احساس کنم واقعی است.
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مــرگ معلــم
نفیســـه نصیـــران

من و رودابهجان کمالی در اولین دورهی جایزهی داســتان تهران با هم آشــنا شــدیم ،دیماه .1393
داســتانهایمان در این جایزهی ادبی تقدیر شده بود و خوشحال بودیم .یک روز بعد از اختتامیه،
برایمان تهرانگشت گذاشتند .من سوار اتوبوس بودم که رودابه آمد باال .برعکس من که هیچکس
را نمیشــناختم و با حس تازهواردی و احســاس غریبگی ،به همه نگاه میکردم ،رودابه سوار که
شــد با شعف و شور عجیبی با همه سالم و علیک کرد .گویی که همه را میشناسد( .بعدا ً فهمیدم
واقعا ً هم اغلب را میشناسد ).رودابه نشست کنار من .و این آغاز دوستی هفتسالهی من و او بود.
از آن لحظات اول ،هر لحظه از بودن با او دچار شگفتی میشدم .این حقیقت عجیبی در مورد رودابه
بودکه بعد از مرگش از زبان بسیاری شنیده بودم .عادت کرده بودم که در جمعهای هنری و داستانی
با کســانی مواجه شوم که همیشه با فاصله با آدم حرف بزنند .یک فاصلهای که پرستیژ هنری یا
ادبیشان را تعریف میکرد .فاصلهای که اغلب ،نگاهی از باالبه سایرین داشت .اما رودابه اینچنین
نبود ،گرم و صمیمی بود .خیلی سریع با هم ارتباط برقرار کردیم .او به سرعت تشابهاتی در زندگی
هردومان پیدا کرد .از مکاتب داستانی ایرانی گفت و تمام نویسندههای مکتب اصفهان را برشمرد و
داستان من را به آن مکتب ربط داد ،گویی که شاهکاری نوشته باشم .رودابه با تمام دستاندرکاران
همان جایزهی ادبی دوست بود و میتوانست کل روز با آنها باشد اما انگار غریبیکردن مرا درک
کرد و با من حسابی گرم گرفت .من هم گویی خواهر بزرگم را پیدا کرده باشم ،دنبالش راه افتادم.
عصر که شــد شماره تلفنهایمان را با هم رد و بدل کردیم .شمارهاش را در حالی ذخیره کردم که
نمیدانستم این دوستی تا به کجا میپاید ،تا به کجاها میکشد .خودش گفت که گاهی با هم تلفنی
حرف بزنیم و داستانهایمان را برای هم بفرستیم .من امید نداشتم .این دوست سرشلوغی که یک
عالم دوست و آشنا دارد کجا میتواند برای من وقت بگذارد و با من تلفنی حرف بزند ،اما این دوست
من که تا بعد از فوتش ،فکر میکردم فقط برای من صاحب شــگفتی است و مدام متعجبم میکند،
یا فقط با من اینطور صمیمی اســت ،روی حرفش ایســتاد و چند هفته یکبار با تلفنزدنهایش،
شــگفتزدهام کرد .البته نه تنها با تماس تلفنیاش که با حرفهایش .با تالشــش برای چاپکردن
داستانم در همشهری داستان .با تالش و کمکش برای نظم بخشیدن به کارگاههایی که برای بچهها
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میگذاشــتم و بعدها ،تشــویقم به تدریس درس نگارش در منظومهی خرد .افســوس که فقط او مرا
با همدلی و همراهیهایش شــگفتزده میکرد ،من هیچوقت نتوانســتم کاری برایش انجام بدهم .در
ترازوی دوستی ما کفهی رودابه همیشه پرو پیمان و سنگین بود .تالش مذبوحانهای بود اینکه بخواهم
دوستیمان را تراز کنم و همسنگ؛ وانگهی آنقدر دامنهی دوستانش وسیع بود که گمان نمیبردم اصال ً
نیازی به من داشته باشد.
برای همین آن ظهر دوشــنب ه که در باریکهی آفتابی که افتاده بود روی تخت ،دراز کشیده بودم و این
گوشی لعنتی که مدتهاست یادش رفته میتواند حامل خبرهای خوشی هم باشد ،لرزید وخبر فوت
رودابه را داد؛ به ناگاه حس کردم چیزی به تمامی در من شکست .چیزی گرانبها ،امن و پر معنا .ستونی
که میتوانســت برای من نماد دوستی ،فروتنی و بزرگواری باشد .چیزی از جنس معصومیت درونی،
خصلتهایی که رودابه داشــت و ایمانی که پشــت همهی اینها بود .در این سوگ جور دیگری شده
بودم .گریه میآمد و میرفت .رنجوری ،غصه و خشم میآمدند و میرفتند.
یک روز لباس پوشــیدم و بیدلیل از خانه زدم بیرون .قدم زدم و به تمام ســوگهایی که تا به حال
تجربه کرده بودم ،فکر کردم .در آن لحظات ،روز فوت اولین استاد داستاننویسیام را به یاد آوردم و
اینکه بعد از این همه سال ،هنوز بسیاری از اصطالحات نوشتن را به شیوهی او برای دیگران تعریف
میکنم .مثل او اقتباس ادبی را به دو نوع تقسیم میکنم .ایجاز و تعلیق در نوشتن را هنوز با مثالهای
او برای دیگران جا میاندازم .برای گفتن از تضاد« ،ســکوت در موسیقی» را مثال میزنم و هربار که
چیزی مینویسم از قول او به خودم میگویم باید بر کلمات امپراطوری کنی .همانجا احساس خوبی
پیدا کردم .رودابه معلم بود و معلمها به خصوص وقتی به آموزش چیزی مثل نوشتن میپردازند که به
عالم معنا ربط دارد ،نمیتوانند بمیرند .رودابه معلم داستاننویســی بود .آموزههای معلم جریانی است
که هست ،خواهد بود ،زنده و پویا .رودابه دیگر جسم نیست .بخشی از جریان است و در آن غروب
این فکر آرامم کرد.
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همیشــه آمــوزگار انشــا
آذیـــن محمـــدزاده

مینویسم «نوشتن ،بیرون جهیدن از صف مردگان است».
و به شما فکر میکنم...
حاال دیگر روزها گذشته .من به قدر کافی داغ دیدهام که بدانم روزها باید بگذرد تا فقدان ،آن چیزی شود
که هست؛ سیاهچالهای شخصی ،مکنده ،ناشناخته و غریب ،تاریک ،بیپایان ...و پنهان.
مینویسم «من به قدر کافی »...و به آن «من» آغاز جمله نگاه میکنم.
بسیار خواندم و شنیدم از شما در این روزها که گذشت .دوستداران دلتنگ ،بسیار گفتند و میدانم که
هنوز کم است .و میدانید ،در همهی خواندهها و شنیدهها ،به آن «من» ابتدای جملهها نگاه کردم.
کفری شدم از این «م ِن» ما که همهجا َمن من میکرد .قرار بود از شما بگوید و باز خودش را برمیکشید؛
همکاریها که با «من» کردید ،چیزهایی که به «من» یاد دادید ،انشاهایی که از «من» خواندید ،گفتوگوهایی
که با «من» کردید ،خاطرهها که با «من» ساختید ،مهربانیها و دوستیها که با «من» کردید.
دیدم که «م ِن» ما ،باز دســت شما را که رفتهاید ،میگیرد تا از صف مردگان بیرون بجهد .شما ،که به یاد
ندارم از «من» خودتان جوری گفته باشید که از جایی و متنی و صفی بیرون بجهد.
بعد ،برق محجوب چشمهای شما را در یاد آوردم ،لبخند شما را وقت دیدن و خواندن نوشتهای که جرقهای
داشت ،کلمات ساده و بیتکلفتان در تحسین متنی که دیگری نوشته بود ،و فرقی نداشت که این دیگری
دختری دوازدهســاله باشد که برگهی امتحانیاش را در دست گرفتهاید ،یا نویسندهای کهنهکار و نامآور
که ستایش از کلماتش را به حسرتی آمیخته میکردید که «ببین آخر چطور توانسته»...
بعد ،دیدم و به یاد آوردم که شــما بیش و پیش از همه ،معلم بودید ،آموزگار انشــا .پشت بچهها ،پشت
نوشتههای بچهها ،البهالی ردیف نیمکتها و این اواخر ،در خطوط ناپایدار و لرزان و آزارندهی مجازی،
راه رفتید و راه رفتید ،نوک پنجه و بیصدا ،و ِ
دست نوشتهها را ،آن همه احساس را که راهی به کلمه ،به
بیرون میجستِ ،
دست آن همه «من» مرده را گرفتید و از صف مردگان بیرون کشیدید و زنده کردید.
حتی حاال که نیستید.
لبخند محزون و آرامتان را بهخاطر میآورم.
شما بیش از هرچیز و همهچیز ،معلم بودید ،آموزگار انشا ،و در این کار ،مستغنی و بینیاز از من خویش.
مینویسم «نوشتن ،بیرون جهیدن از صف مردگان است».
و به شما فکر میکنم که زندهاید.
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ســـارا ســـازگاری
داستانها برای باور نکردناند .برای فرار از واقعیتها .واقعیتهای تلخ از دست دادن گاهی .وقتی
برای روزهای رفته چارهای نیست؛ برای آدمهای رفته ،برای صداهای رفته.
شما اما یادمان دادید که خلق کنیم .خیالپردازی کنیم .ما با قلم و کاغذهای چرکنویس روی همان
خطهایی که برای مرتب بودن انشایمان میکشیدیم منتظرتان میمانیم .چون حاال ما دیگر بلدیم
حرفهایمان را روی کاغذ بیاوریم .بلدیم «نشان بدهیم و نگوییم» .برای تمام کردن تمام قصههای
ناتمام .برای حفظ کردن خاطرات .خاطراتی که احتماال ً تنها پیوند ما با تلخیها و تنها رهگشای ما
خواهند بود.
ما با پاراگرافهایی که شما مشخص کردید داستانها مینویسیم و شعرها میسراییم .ما به گرههای
داســتانی چنگ میزنیم .به فراز و فرود قصهها پناه میبریم .برای پیدا کردن چارهی روزهای رفته
و آدمهای رفته.
ما که هیچگاه انسجام درونی را یاد نگرفتیم ،ما که هیچگاه پایانبندی قصههایمان درست و حسابی
نبودند ،این قصهی ناتمام را هم ،شما تمام کنید.

22

مهـــدا مرتضـــوی زنجانـــی
خانم کمالــی لیز خورد و رفت .مثل تمام زندگیاش .مثل همیشــه که من با تمام وجود
دنبالش بودم و او از دســتم درمیرفت .دســت خودش نبود .سرشتش بود .از جایی جلوتر
صدایش میزدند.
ســال  1372که به فرزانگان آمد ،ما بچههای دبیرستان ِی جستجوگر و تشنه و پرشوری
بودیم و خانم کمالی پاســخ جذاب و تازهی ما .وجود شــفاف و نازنینش ما را به یکباره
حرکت داد و مجلهی دانشآموزی گذر متولد شد .حاال ما بودیم که با او در دفتر سروش
نوجوان میچرخیدیم و دنیای دیگری جلویمان بود.
همیشه در مورد چیز درخشانی حرف میزد که خودش داشت به سمت آن میرفت .ما هم
بدوبدو دنبالش بودیم که به او برسیم ،اما تا ما برسیم او دیگر لیز خوردهبود و رفتهبود و
ما هنوز قدمهای خیلی زیادی عقب بودیم.
ســال  1392که بعد از بیست ســال دوباره پیدایش کردم ،شگفتزده شدم .خانم کمالی
کارگاه داستان کودک را در مجموعهی خرد برگزار کردهبود و من به شوق نوشتن دوباره،
در این کارگاه ثبتنام کردم .اما وقتی دیدمش جاخوردم .بیســت سال گذشته بود .بیست
ســال من در دانشــگاه و محیط کار ،بین آدمها گشته بودم و حاال دوباره تکهی گمشدهی
خودم را میدیدم .وجود بلوری و درخشان ،معنادار و جذاب ،ب ا دانش و احاطه به مطالب،
فرقی نمیکرد که چه باشد ،داستان کودک ،داستان بزرگسال ،گزارش ،مستند ،جستار.
دانشی حلشده و یکپارچه با وجودش .نه مثل کتابهایی که بار شتری باشند و راهزنی
بتواند آن را برباید.
این بیست سال هیچچیز را عوض نکرده بود .هنوز همان تکهی دستنیافتنی بود که باید
دنبالش میدویدم .از جلســات کالس که برمیگشتم ،روی ابرها بودم .سرخوشانه وسط
بزرگراه میراندم .غرق در چیزی بودم که زندگی واقعی بود:
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گر به همه عمر خویش بــا تو برآرم دمی
حاصل عمر آن دم اســت باقــی ایام رفت
با اینکه آنقدری زمان بینمان گذشته بود که بتوانم او را دوست خودم بدانم -دوستی از
جنس جان -اما هیچوقت این اجازه را به خودم ندادم .برای من خانم کمالی همان معلم بود
و من همان آموزندهی همیشگی .بیماری با ضربات سهمگین شروع کردهبود و قصد کوتاه
آمدن نداشت و من ته دلم بسیار نگران بودم .زبانم قفل شدهبود و آتش گداختهای در دلم
بود .میخواســتم با او حرف بزنم .الزم بود که حرف بزنم .الزم بود از دانهی درخشــانی
بگویم که او در قلبم کاشته بود و او باید میبود و آبیاریاش میکرد .حتی نمیتوانم تصور
کنم که من امروز بدون آن دانه چه میشدم ،اما این سمت من وحشتزده بودم و آن سمت
صدای ضعیف پردرد او.
نمیدانم چقدر در این جهان توقف دارم ،یک ساعت یا چهل سال ،اما میدانم روزی که در
جهان دیگر دوباره پیدایش کنم ،شگفت زده خواهم شد ،از اینکه هیچ چیز بین ما عوض
نشده است.
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مهرن ــوش کیاالش ــکی
مرگ با همهی بی رحمیاش همه چیز را هم که با خود ببرد تصویرها را جا میگذارد.
تصویر اول :پانزده سالهام و خانم کمالی وسط کالس از تجربهی به دنیا آوردن بهار میگوید .سه چهار قدم بین دو
ردیــف کالس به جلو حرکت میکند و دوباره عقبعقب میرود .تقریبا ً روی پنجه پاهای خود حرکت میکند.
آنقدر هیجان دارد که گاهی کلمات را جویدهجویده بیان میکند .چشمانش برق که چه عرض کنم ،میدرخشد.
تصویر دوم :بیســت سالهام .دنبال راه فراری از زمینهی ســیاه و سفید پزشکی میگردم .کالس داستاننویسی در
واحد هنر برگزار میشود و خدا میداند که چقدر سخت در بدو بدوی بیهودهی روزمرهام آن را میچپانم.
خیلی ایدهی خوبیه.تند تند دربارهاش حرف میزند .ذوق میکند .میخندد .چطور همیشه میخندد؟
بعد از ظهرهای داستان تصاویر سیاه و سفیدم را رنگی میکند.
تصویر سوم :از دور و نزدیک خبر دارم که بیمار است .حاال دیگر سی و اندی سالهام .پزشکم و میدانم که اوضاع
هیچ خوب نیست .مانتو پوشیده روی مبل دم در مینشینم« :برم بیمارستان؟»
از آدمهای نزدیکش خبر میرسد که خانم کمالی دوست ندارد ،تصویر بیماری را باقی بگذارد .به پیام دادن اکتفا
میکنم.
بیش از چهل روز از رفتنش میگذرد .بیش از چهل بار سعی کردهام برایش چیزی بنویسم .نمیشود .در تصاویر،
خشــک شــدهام .هزاران تصویر از او دارم ،تصاویر صدادار .قصه میخواند ،ایده میدهــد تند تند حرف میزند.
میخندد .چطور همیشه میخندد؟
خانم کمالی عزیزم:
امروز در صفحه اینستاگرامتان چرخ زدم ،شما از همه چیز نوشتهاید .از خوشی ،درد ،عزا ،امید ،رنج.
یک بار دیگر شاگرد شما میشوم و از این حجم درد و سنگینی که روی من آوار شده مینویسم .از شما مینویسم:
شــما ادبیات را به قشــر خاصی محدود نکردید .به ما معمولیها فرصت نوشتن دادید .با ما کتاب خواندید .ما را
گوش کردید ،برایمان معلمی کردید.
خانم کمالی عزیزم ،داستان شما و زندگی ،یک داستان عاشقانه است .شما در زندگی جریان دارید.
شاگرد شما
مهرنوش
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مریـــم بیطـــرف
خانم کمالی عزیز
میان دفترهای خاطرات و قصهها و نوشتههای سال سوم دبیرستان ،دنبال کلمات
و عباراتی میگشتم که بتواند همهی آنچه شما بودید و همهی آنچه برای ما انجام
دادید را بگوید .هرچه خواندم و گشــتم؛ نیافتم .هیچ کلمه و جملهای نمیتواند
درست و کامل توضیح دهد آنچه را که در حق ما کردید .دیشب چند قصهای را
که سر کالس شما نوشته بودم برای پسرم خواندم...
خانم کمالی عزیز
شما میتوانستید بهترین قسمت وجود هرکس را بیدار کنید و به شور بیاورید.
شــما میتوانستید هرکسی را پر از شــور و نور و امید کنید .شما میتوانستید
چنان هنرمندانه لحظاتی ارزشمند سر کالس بیافرینید که بعد از بیست و چند
سال ،من در چهل سالگی نشستهام و آنها را به یاد میآورم و چقدر دلم برایشان
تنگ میشود ...چقدر دلم برای شــما تنگ میشود ...چرا همیشه دیر میشود...
سفرتان به سالمت ...جای شما در این دنیا تا ابد خالیست...

26

پـــرگل شـــکری
برای معلم عزیزم که همقدم بادها به سرزمین روشنایی سفر کرد...
خانم کمالی عزیز،
شما سالهاست که سفر خود را آغاز کردهاید ،درست در آن زمان که شور
نوشتن ،شوق خیال و رویای رهایی را در سر ما میپروراندید.
مقصدتان نور بود و امید.
خوشحالیم که مدتی کوتاه ،شایستگی همراهیتان را داشتیم.
دلمان از کوچ زودهنگامتان گرفت ،چرا که شما بخش مهمی از خاطرات شیرین
نوجوانیمان را رقم زدید.
راه شما ادامهدار است ،راه مهر ،امید و انگیزه.
شما تا همیشه در ذهن شاگردانتان با خندههای زیبا و شور و هیجان بینظیرتان
حضور خواهید داشت.
سفر به سالمت
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مـــداد رنگـــی
آرمیت ــا ش ــهبازیان
تقديم و احترام به استاد بزرگم خانم کمالی نازنین ،کسی که تابلوی بچههای خرد را پر از نقش و رنگ زندگی میکرد.

دنيا از یک نقطهی رنگی شروع شد .وقتی که نور خورشید همه جا را زرد کرد .زرد مایل به طالیی.
نقطههای رنگی تعدادشان بیشتر و بیشتر شد .نقطههای رنگی آسمان ،سبزی درختها ،رنگارنگی پروانهها ،کنجکاوی
آفتاب موقع بارش باران و به وجود آوردن پالت رنگی رنگینکمان .بچههای نوپا با اسم رنگها ،الفبای زبان مادریشان
را فرا گرفتند و در جستجوی هر کلمهی رنگی در دنیای واقعی ،تجربه کردند و آموختند.
رنگها به ما حسهای مختلفی میدهند .عصبانیت و ناراحتی ،خوشــحالی ،ترس و دلهره .زمان بسیاری است که فکرم
درگیر آن شده که هر حس را با چه رنگی توصیف کنم .عصبانیت را با قرمز ،آبی کبود برای ناراحتی و زرد برای ترس
و دلهره .این رنگها هزاران حس درون خود نهادهاند که میتوانند آنها را به طور مســتقیم یا غیرمستقیم به من انتقال
دهند .فصلها نیز همینطور .با فکر کردن به آنها میفهمیم در تابستان بیشتر به رنگهای تند و گرم عالقه داریم و در
زمستان بیشــتر از رنگهایی که از سرمای خود یخ زدهاند .گویی رنگها تکلیف فصلها را روشن میکنند و فصلها
تکلیف زندگی استوار ما را.
دنیای واقعی پر از رنگ اســت .مثل آدمها .میشــود هر آدم را با یک رنگ تجسم کرد .گاهی شانس و اقبال بعضیها
رنگیتر است و برای بعضی دیگر ،دنیا سیاه و سفید است .بدون رنگ.
آنوقت فکر میکنم این نگاه من است که به دنیا رنگ میدهد .یا وجود بعضی از آدمها دنیا را تا این حد رنگارنگ کرده
اســت .زندگی ما به اندازهی همان آدمهای مؤثر ،رنگی میشود .تا جایی که وقتی یکی از این آدمها را از دست میدهیم،
یک رنگ از مداد رنگیمان کم میشــود .گرچه میآیند آدمهایی که دوباره مدادرنگیمان را پر کنند ،اما از آن رنگ
خاص فقط همان یکدانه بود و گاهی هم آنقدر خوششانس نیستیم که این همه رنگ را که درون خود عشق و محبتی
دارند ،تجربه کنیم.
امروز در کمال تأسف بستهی مداد رنگی من ،یکی از رنگهایش را از دست داد.
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زینـــب ســـهرابپور
همانطور که متنهایی که بچهها برایتان نوشتهاند را ویرایش میکنم ،بغض گلویم را میفشارد
و دیدهام مبهم میشود .نوشتهها سرشــار از خاطرات و احساسات هستند .سرشار از لحظات
خنک و سبک کالسهای انشا؛ جایی که همه قلب خود را به صفحات سفید کاغذ میگشودیم
و میتوانستیم خودمان را در قلب کلمات به دیگران بنماییم؛ یا فقط به شما.
چقدر تماس با روح بچهها کار ســختی باید باشــد ،و شما چه شایســتهفردی برای این کار
حســاس! چقدر لطیف کلمات بدون انسجام ما را بدون آزردن روح نویسنده حرکت میدادید
و جابهجا میکردید ،و آخر از دلشان یک داستان ده کلمهای بیرون میآمد .مثل جادو بود!
مطمئنم همه خاطرات مخصوصی با شــما داریم .شــخصیت شــما چنین بود که در حضورتان
احساس خاص بودن میکردم ،احساس میکردم پیوسته مورد خطاب مستقیم شما هستم و این
حس چقدر به من انرژی میداد .حتی وقتی تکالیفم را انجام نداده بودم ،حاضر نبودم کالس شما
را از دست بدهم.
یاد تکتک لحظات حضورتان بخیر؛
دغدغهاش بچهها بودند و انس آنان با نوشتن
و برای آشتی دادن ما با قلم خودمان
همواره در تکاپو بود
داخل کالس و بیرون از کالس
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زهـــرا ســـهرابپور
انگار دیروز بود که در خرد قدیم با او کالس داشــتیم .ســوم
دبیرســتان بودم و تازهوارد در خرد .ادبیات را همیشــه دوست
داشتم ولی با انشا آنقدر ارتباط تنگاتنگی نداشتم تا اینکه شدم
شاگردش .کالسش نه تنها ترسم را از نوشتن ریخت ،که لذتش
را هم به من چشــاند .مینشست روی میز و گوش میداد به هر
کسی که داوطلب شده بود تا انشایش را بخواند .انگار که دیروز
بود .امروز اما ،او از بین ما پر کشــید .رفت پیش خانم نیامیر،
پیش خانم افشار ...خوش به حالشان ،جمعشان جمع است و از
سختی و مالل این دنیا رهایند.
ایــن ماههای آخر چنــد بار به مامان پیــام داده بود که به زهرا
بگو برایم دعا کنــد .من هم دعا کردم .نه چون فکر میکنم که
مستجابالدعا هستم ،چون او گفته بود .چون او را دوست داشتم.
رفتن خانم کمالی را ،مثل رفتن خانم نیامیر ،هرگز نمیتوانم باور
کنم .در دنیای من او هنوز در خرد قدیم دارد انشا تدریس میکند
و لذت نوشتن را به آن دخترک تازه وارد میچشاند .او در دنیای
تمام شاگردانش همواره جاری و زنده است.
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ب ــرای ی ــک دوس ــت
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این سخنان در مراسم بزرگداشت آقای
مهندس مجتبی سلیمانیها ایراد شده است:

احســـان ســـلیمانیها
گــر نبــودی پای مــرگ انــدر میان
کــه نیرزیــدی جهــان پیــچ پیــچ

آن یکی میگفت خــوش بودی جهان
آن دگــر گفت ار نبــودی مرگ هیچ

به احترام عالقهی شدید پدرم به نگاه سیستمی خواستم از این فرصت استفاده کنم
و نکتهی مهمی که در تمام این صحبتها جا افتاده مطرح کنم.
صحبت از ســیرت پدر است ،زبانم قاصر از بیان ســپاسگزاری خانواده از لطف
تکتک شما در این چند روز است .ولی باورم این است که صورت و سیرت انسان
از انسانهای پیرامونش تأثیر میگیرد .سیرت زیبای پدرم از جمع شما تأثیر گرفته
و من به او غبطه میخورم به خاطر داشــتن چنین دوستانی و بودن در چنین جمعی
و داشتن چنین سیرت و صورتی.
من به شباهت مختصر خودم به ایشان افتخار میکنم ،چه برسد به اینکه اخالقم
بخواهد شــبیه ایشان باشد ،چه برســد به اینکه گوشهای از رفتارم و گوشهای از
شیوهی تفکرم بخواهد شبیه ایشان باشــد .به هر حال دوستان خیلی نزدیک من
میدانند طبیعتا ً من ایشان را بسیار زنده میپندارم به دو علت ،حداقل از دو دید:
وان مماتــی خفیــه در قشــر حیات
ورنــه دنیــا کــی بــدی دارالغــرور

ایــن حیاتی خفیــه در نقــش ممات
مینمایــد نــور نــار و نــار نــور
پس پدر من تازه زنده است.
و دوم اینکه از خانوادهی ما بســیار گفتید ،لطف دارید که از خانوادهی عزیز من
گفتید .برای من پدر و مادرم به واقع یکی هستند ،من هر وقت مادر عزیزم را نگاه
میکنم پدرم را هم میبینم.
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از همهشــما ســپاسگزارم و صحبتم را به خاطر ارادت زیادی که به امام چهارم
شیعیان دارم با یکی از دعاهای ایشان به پایان میبرم:
خدایا! بر مح ّمد و آلش درود فرســت و مــا را از آرزوی دور و دراز بینیازکن و
دست آرزوهای دراز را با عمل راستین از دامن حیات ما کوتاه فرما؛ تا آنکه پایان
بردن ساعتی را از پی ساعتی و دریافتن روزی را که به دنبال روزی و پیوستن نفسی
را به نفسی و رسیدن گامی را به گامی آرزو نکنیم.
و از فریــب آرزوها ما را ســالم دار و از بدیهایش امــان ده و مرگ را در برابر
دیدگان ما قرار داده؛ قرار دادنی دائم و همیشگی و یادش را بهگونهای قرار مده که
روزی یادش کنیم و روزی از آن غفلت ورزیم.
و از اعمال شایسته عملی برایمان قرار ده که آمدن به سوی تو را همراه با آن ،آرام
و آهسته شماریم؛ و برای زود رسیدن به لقای تو حرص ورزیم؛ بهطوری که مرگ
برای ما محل انســی باشد که به آن خوگیریم؛ و مرکز الفتی باشد که به آن شوق
ورزیم؛ و خویشاوند نزدیکی باشد که نزدیکی به او را دوست داشته باشیم.
پــس هنگامیکه مرگ را بر مــا وارد کنی ،ما را از دیدار چنیــن دیدارکنندهای
خوشــبخت فرما؛ و زمانی که بر ما وارد شــد ،ما را با او مأنوس ســاز و ما را به
مهمانیاش به رنج و زحمت مینداز؛ و به زیارتش خوار و سرافکنده مکن؛ و آن را
دری از درهای آمرزشت و کلیدی از کلیدهای رحمتت قرار ده.
ما را در زمرهی هدایت یافتگان بمیران ،نه گمراهان؛ و در ســلک مطیعانی که از
مــرگ اکراه ندارند و در جمع توبهکنندگان از دنیــا ببر ،نه گناهکاران و اصرار
ورزان به گناه؛ ای ضامن پاداش نیکوکاران و اصالحکنندهی کردار بدکاران!
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لیل ــی محمدحس ــین
اولین بار واژههای تفکر استراتژیک و تفکر سیستمی را از زبان ایشان شنیدم .همینطور
تدوین چشــمانداز طراز جهانی مؤسسهی منظومهی خرد را مدیون تعامل و گفتگوهای
مرتب و منظم تیممدیریت مؤسســه ،با ایشان میدانم .همانطور که در سخنان دوستان
هم بیان شد تفکر ایشان آنقدر عمیق و دقیق بود و از آنچنان وسعت دیدی برخوردار
بودند که گفتوگو با ایشان را سخت میکرد و البته به شدت آموزنده.
ایشان ویراستار کتاب سازمان یادگیرنده نوشتهی پیتر سنگه بودند.
دو کتاب ارزشمند که به پیشنهاد ایشان در انتشارات مؤسسهی منظومهی خرد منتشر
شــده؛ یکی بینایی سیستمی اســت (البته نگرش فعلی به زندگیام را مدیون معرفی این
کتاب از سوی آقای ســلیمانیها میدانم ).و کتاب بعدی ،مدارس یادگیرنده است که به
تشویق ایشان ترجم ه شد و اینها همه به نظرم از برکات حضور و آشنایی با ایشان بود.
و همچنین شــکرگزارم برای افتخار عضویت در سازمانی که سرکار خانم حائریزاده
همراه و همسر جناب آقای سلیمانیها راهبریاش را به عهده دارند.
به هر حال زبانم قاصر اســت از بیان دردی که داریم تحمل میکنیم .و باز زبانم قاصر
است که برکات وجود ایشان برای مؤسسهی منظومهی خرد را بازگو کنم.
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در اینجا بخشی از ســخنانی را که همکاران و
دوستان آقای مهندس مجتبی سلیمانیها در مراسم
بزرگداشت ایشان بیان کردهاند ،میخوانید:

آقــای دکترمرتضــی عمــادزاده
آشــنایی من با ایشــان در ابتدای ســال  ۱۳۷۰بود که به دالیلی در جلسهی هیأتمدیرهی
سازمان مدیریت صنعتی شرکت میکردیم و ایشان عضو هیأتمدیره بودند و هر موضوعی
که مطرح میشــد ،روشن و مشخص بود که ایشان نگاه متفاوتی به آن داشتند .ژرفنگری
ایشان به مسائل همیشه مورد توجه سایرین قرار میگرفت .نگاه ایشان به مسائلی که مطرح
میشد ،واقعا ً متفاوت و آموزنده بود و شرکتکنندگان در جلسات و کالسها را هم دعوت
میکردند که نســبت به مســائل ،متفاوت نگاه کنند و متفاوت بیاندیشند و این شیوه بین
دانشــجویان و همکاران ایشان به صورت یک فرهنگ درآمده بود .بسیار راسخقدم بودند.
وقتی در یک زمینهای به جمعبندی میرسیدند ،مشکل بود بتوانیم نگاه ایشان را نسبت به
آن موضوع تغییر بدهیم چون عمیق و بااندیشــه و بادقت به آن جمعبندی میرسیدند .البته
گاهی هم از اینکه در آن محیطهایی که بودند ،شاید همگان مثل ایشان مسئله را نمیدیدند
و با ایشــان همراه نمیشــدند ،رنج میبردند ،ولی این وضعیت کســانی است که مطالب را
متفاوت و پیشروتر نگاه میکنند.
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آق ــای بی ــژن خ ــرم
از همان ابتدای آشــنایی با ایشان به شدت تحت تأثیر نفوذ کالم ،غنای دانایی ،قدرت نقد و از همه مهمتر،
سالمت اخالقی ایشان قرار گرفتم .فوقالعاده بود .راستش تجارب مختلفی داشتم ولی چند موردی برای من
شگفتانگیز بود .بعدا ًدر تهران در جلساتی که تصادفا ً سعادت داشتم با ایشان شرکت کنم از نزدیک شاهد
بودم که به راســتی وجدان جمع بود ،حماقت را تحمل نمیکرد و خودش را مســئول میدانست که حقایق
را هــر انــدازه تلخ و ناگوار ،ابرازکند و افراد گروه را واقف کند به آنچه که از آن غافلاند و شــهامت و
دلسوزی خردمندانهای که در این زمینه ابراز میکرد ،به راستی شگفتانگیز بود ...مجتبی سلیمانیها خودش
را پاسدار ِخرد و صداقت میدانست و سعی میکرد دیگران را بیدار کند و در این زمینه هیچ نوع مسامحه
و مصالحهای را نمیپذیرفت.

خانـم دکترشـهیندخت خوارزمی
ایشــان از نظر علمی ،با دانش روز جهان همگام بودنــد .در هر زمینهای که اظهار نظر میکردند ،بر پایهی
مطالعاتی عمیق و گسترده بود .واقعیتهای جهان و ایران را میشناختند .فهمشان از این واقعیتها ،منظم و
در چارچوب مدل تحلیلی محکمی بود که خود میساختند.
از نظر فکری ،قابلیت ذهنی ایشــان کمنظیر بود .به دلیل آشنایی با اصول و مفاهیم تفکر سیستمی و تفکر
اســتراتژیک و خرد انتقادی ،نظام فکری ایشــان از نظمی حیرتانگیز برخوردار بود .نقدها و تحلیلهای
ایشان ممتاز بود.
ویژگی مهم دیگر ایشان ،تدوین دیدگاهها و نظرات و انتشار آن برای نقد و اظهار نظر بود .حجم مطالبی که
در فضای مجازی منتشر میکردند ،شگفتانگیز بود .نویسندهای چیرهدست و با نگارشی استوار و اثربخش.
اما ،این قابلیتهای ذهنی و فکری در ترکیب با فضائل اخالقی ناب بود که از ایشان انسانی ممتاز میساخت.
برای من ،نماد شــرافت و یکپارچگی وجودی و ارزشهای متعالی انســانی بودند .هرگز چهرهی ایشان را
بدون لبخند ندیدم .از آن مهمتر ،هیچگاه ،رنجش و خشــم ایشــان را مشاهده نکردم .در سازمان مدیریت
صنعتی ،همه برای ایشان احترام خاصی قائل بودند.
ذهن ایشان چون ذهن اغلب اعضای هیات علمی سرشار بود از رنج و دردِ اوضاع نابسامان این سرزمین .ولی
این درد را در عمق وجودشان پنهان میکردند و سعی داشتند وقت و انرژی خود را صرف کارهایی کنند که
به نظرشان درست بود.
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آقــای دکترکامــران اعتمادمقدم
از روزی که این خبر را شنیدیم پیامهای زیادی را از دانشجویان ،استادان ،همکاران هیأت علمی و دوستان دور
و نزدیک از داخل و خارج از کشور دریافت کردهایم .علیرغم شناختی که در این سالیان طوالنی از شادروان
سلیمانیها داشتم و با خصوصیات ایشان آشنا بودم از صفاتی که دربارهی ایشان ذکرکرده بودند شگفتزده شدم.
چقدر دقیق و ظریف به جنبههای مختلف ابعاد شخصیت علمی و اجتماعی و اخالق ی ایشان پرداخته بودند.
تعدای از این پیامها را بدون آنکه ویرایش یا پردازشی شده باشد ،در اینجا نقل میکنم:
«فرهیخته ،آگاه ،بسیار باهوش ،روشنبین ،متمایز در شیوهی نگرش ،وجدان بیدار و بیدارکنندهی انسانیت،
صریحال ّنفس ،با ســامت اخالق ،بر عکس شخصیت کم حرفشان اهل گفتگو ،رسم آزادگی و انسانیت و
دغدغهمندی را از ایشان آموختم .لحن محترمانه و آرام ،بسیار دوست داشتنی ،خیرخواه ،جدی ولی مهربان،
بلندنظر ،با اخالقترین ،صبورترین ،پافشاری در رعایت اصول و اخالق ،رفتار کامال ً چهارچوبدار ،درونگرا،
آرام ،منطقــی و منطقپذیری باال ،با ادله صحبتکردن ،علیرغم سختگیریشــان با حرف منطقی دروازهی
محکم مواضعشان گشایش مییافت .منطق سالحی بود در مقابل سرسختی ایشان؛ تعصب و غیرتکارشناسی،
اهل تحلیل ،جسارت در باب مواضع ،صریح ،هیجان در بحث کارشناسی ،همیشه دنبال یادگیری ،از یادگیری
از دیگران واهمه نداشتند و درکالس دیگران شرکت میکردند».
دانشجویان ایشان نیز نکات مختلفی مطرح کردهاند که جالب است:
«بزرگوار مرد از دنیا رفت ،رسم آزادگی و انسانیت ،با اخالقترین ،صبورترین و در پایان یکی از این عزیزان
اشاره کردهاند که جامعهی علمی انسان فرهیختهای را از دست داده و دنیا یک آدم خوب و نازنین را».
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خان ــم فی ــروزه صاب ــر
ایشان از نظر من ،با آنکه همیشه آرام بودند ،ولی بسیار بیقرار بودند؛ فرد آرام بیقراری
بودند .آرام از جهت متانت ،شخصیت و اخالقی که داشتند  -ویژگیهای خاصی داشتند
و بهخصوص درجهی خلوصشــان بســیار باال بود .در جامعهی ما این درجه از خلوص
متأســفانه کم شده ولی هنوز هستند افرادی که میدرخشند  -بیقرار از جهت احساس
و دغدغهای که داشــتند؛ ب ه هر حال نسبت به حوزهای که مسئولیت مشورتدهی در آن
داشتند و به هر حال در جامعهای که این همه چالش ،گرفتاری و آسیب است ،کسی که
درجهی خلوصش زیاد است وذهنی پاک ،زالل و شفاف دارد ،حتما ً بیش از همه خراش
برمیدارد و آسیب میبیند.

خانــم دکتــر میتــرا حائــریزاده
عمدهترین نکتهای که در مورد شخصیت آقای سلیمانیها بود و انعکاسی در شخصیت من
پیدا کرد ،رویکرد باغبانگونهی ایشان در تربیت و آموزش بود .بالاستثنا همهی کسانی
که زیر سایهی ایشان رشد کردهاند ،همگی بسیار مطمئن هستند و چون خودشان بزرگ
شــدهاند ،اعتماد به نفس باالیی دارند ،هیچ شکی نیست که گیاه خودش بزرگ میشود،
ولی وقتی دستان باغبانی نباشد...
ایشــان در تکامل این همه از افراد نقش داشــتند و بذرهای فراوانی کاشــتند ،امیدوارم
فرزندانشان و خانوادهشان تکمیلکنندهی راه ایشان باشند.
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زنـــان پیشـــگام ایـــران
بخـــش دوم
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کفشهـــای طوبـــی
طوبـــی آزمـــوده پایهگـــذار نخســـتین دبیرســـتان دخترانـــه

نــژال قاضــی ســعیدی
مهرآویـــد حبیبیـــان
هانـــا شـــفیعیپور
هانـــا شـــفیعی پـــور

آیا میخواهید زندگینامهی طوبی آزموده را از زبان من بشــنوید؟ به همان اندازه که شــما ناچارید
حرفهای من را بشنوید ،خودم هم ناچارم دربارهی طوبی آزموده با شما حرف بزنم .چرا؟! چون من
تنها کسی هستم که همیشه همراه طوبی بودهام .به همین دلیل چه کسی بهتر از من میتواند زندگیاش
را تعریف کند؟
نمیدانم از کجا شروع کنم ،از روزی که اولینبار این دختر کوچولوی ناز را از پشت شیشه دیدم یا
موقعی که از روی شیطنت داخل یک چالهی پر از ِگل پرید.
راستش از موقع خریدن من تا یکسالگیاش او را ندیده بودم ،تا وقتی که سرانجام مادرش من را از جا
کفشی درآورد.
من که موقع به دنیا آمدنش نبودم ،اما از زبان مادربزرگ او شــنیدم که سال 1257شمسی برایشان
خیلی مهم بوده است ،چون طوبی در آن سال به دنیا آمده بود.
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نـــژال قاضـــی ســـعیدی

شــدند .طوبــی پس از
از کودکــی طوبی چیز
جدایی از همســرش به
زیادی به یاد ندارم چون
درس خواندن و فراگیری علوم مختلف ادامه داد.
من هم کوچک بودم .ولی یادم اســت او دختری باهوش و
او که حاال زنی با ســواد و با معلومات زیاد بود و دوست
زیرک بود و همهچیز را به خوبی یاد میگرفت.
داشــت تمام دختران ســرزمیناش ،ایران باسواد باشند،
پدر طوبی ،میرزا حســنخان ،مردی با ســواد و ارتشی و
تصمیم گرفت مدرسهای در منزل خودش راهاندازی کند.
مادرش خانهدار بود .آن روزها را خوب به خاطر دارم که
سال  1286شمسی سالی مهم برای هر دو ما بود ،زیرا طوبی
پدرش برای او چند معلم خصوصی گرفت تا زیر نظر آنها
اولین مدرســهی دخترانه را به نام «نامــوس» در خیابان
درس بخواند.
شاهپور تهران تأســیس کرد و همین باعث شد که نام او
روزی را هم به یاد دارم که پدرش به طوبی گفت که باید با
ماندگار شود.
عبدالحسین میرپنج ازدواج کند .آن روز من خیلی نگرانش
طوبای کوچک من ،حاال دیگر آن قدر بزرگ شــده بود
شــدم چون آن مرد خیلی از طوبی بزرگتر بود ،اما چون
نیلوفـــر علیپـــور
که توانســت در مدتی کوتاه تعداد مدارس دخترانه را به
پدرش خواسته بود او به ناچار ازدواج کرد.
پرنیـــا لشـــکری
شــش برساند و در ســال  ،۱۲۹۳یعنی هشت سال پس از
ميرپن ج برای سرگرم کردن طوبی ،برای او معلما ن خصوصی
فارسيشاهس ــواری
نوشتنــزل
استخدام کرد و او را تشویق کرد تا خواندن و غ
تأسیس اولین مدرســه ،او توانست  ۳۴۷۴دختر را جذب
این مدارس کند .طوبی این مــدارس را به صورت یکی از
را با مهارت بیشتری دنبال کند و زبان عرب ي و فرانس ه را
مهمترین و مجهزترین مدارس پرورش دختران درآورد .به
نیز بیاموزد .طوبی دیگر دختری کوچک نبود و توانست
عبارت دیگر اگر میرزا حســن رشدیه بنیانگذار مدارس
ت فارســي ،عرب ي و فرانس ه را
ت زبا ن و ادبيا 
در اي ن فرص 
کنونی پســرانه است ،طوبی آزموده را نیز باید بنیانگذار
بهخوبی فرا بگيرد ،اما پس از مدتی آنها از یکدیگر جدا

42

خانوادههای ثروتمند با پرداخت شــهریه در مدرســهی
ناموس ثبــت نام کردند و طوبی توانســت به کمک این
شهریه 50 ،دانش آموز را بدون شهریه ثبت نام کند تا به
طور رایگان مشغول تحصیل شوند.
طوبی آزموده در اول مهر  ۱۳۱۵شمســی در  ۵۸سالگی در
تهران درگذشت و مرا تنها گذاشت .بعد از مرگ او ،طوبی
مشکوه نفیسی مدیریت این مدرسه را در دست گرفت و
سرانجام در سال  ۱۳۱۹شمسی مدرسه به وزارت فرهنگ
واگذار شد.
اگر هنوز حدس نزدهاید که این همراه همیشگی طوبی چه
کسی بوده است ،خودم را معرفی میکنم .من کفش دوران
کودکی طوبی آزموده هســتم ،همان کفشــی که همیشه
در جاکفشــی طوبی باقی ماند و زندگــی طوبی را از زبان
کفشهای دیگرش میشــنید .کفشها همیشه همراه شما
هستند و ر ّد شما را دنبال میکنند و بر زمین باقی میگذارند!

مدارس دخترانهی کنونی دانست.
طوبی عالوه بر دایرکردن مدارس دخترانه ،کالسهای اکابر
را نیز برای جذب زنان مسنتر ،دایر کرد .زنان جوان و پیری
که دوست داشتند باســواد شوند ،در این کالسها ثبتنام
میکردند و بهطور رایگان خواندن و نوشتن را میآموختند.
طوبی برای تشــویق خانوادهها به ثبت نام دخترانشان در
مدرسه از شیوههای مختلفی استفاده میکرد؛ مثال ً تدریس
کتابهای مذهبــی و قرآن در همــهی کالسها ،یا نصب
عبارات و کلمات بزرگان دین با کمک دو تن از شاگردانش
بر دیوارهای مدرسه برای جلب توجه هر چه بیشتر مردم.
او یک یا دو بار در سال ،مجالس روضهخوانی ترتیب میداد
تا تأثیر بد مخالفان با تحصیل دختران کمرنگ شود.
نشریهای به نام «شکوفه» در سال  1292شمسی منتشر شد
که یکی از نخستین روزنامههای زنان ایران بود .بر اساس
آماری که در این نشــریه آمده است ۱۸۵ ،دانش آموز از
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لیـــا اســـفندیاری ،نخســـتین زن غارنـــورد ایرانـــی

بـــام جهـــان آرامـــگاه ابـــدی مـــن

پرنیـــان لیالزپـــور
لیـــان صـــدق
ســـوفیانا ســـام
در سال  1381شمسی دختری  32ساله
توانست نخســتین زن ایرانی باشد که
یکی از بزرگترین و عمیقترین غارهای
دنیا به نام غار َپروا در استان کرمانشاه
را بپیماید .همین دختر در  40ســالگی به قلّهی گاشربروم  2صعود کرد .اینها فقط دو نمونه از تجربههای
ج ّدی این دختر باصالبت و بااراده است .نامش لیال اسفندیاری است؛ دختری ایرانی که به همه اثبات کرد
هیچ مانعی نیست که نتوان پشت سر گذاشت ،جز مرگ.
آیا میخواهید دربارهی لیال اسفندیاری بیشتر بدانید؟ خوب است بدانید ما یک ماشین زمان داریم! اآلن با
هم سوار ماشین زمان میشویم و در زمان به عقب بازمیگردیم و برخی از صفحههای زندگ ی لیال را با هم
ورق میزنیم .در بخش اول این ســفر از دورهی کودکی او به سرعت میگذریم و به زمانی میرویم که لیال
میخواست انتخاب رشته کند و وارد دانشگاه شود:
لیال اســفندیاری در  ۲۷بهمــن  ۱۳۴۹در خانوادهای مذهبی به دنیا آمد .پدر لیال مردی به شــدت مذهبی و
سختگیر بود؛ به همین دلیل لیال دوران جوانی سختی را گذراند .او خیلی دوست داشت در رشتهی حقوق
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لی ــان ص ــدق

ســـوفیانا ســـام

تحصیل کند تا وکیل یا قاضی بشود ،اما پدرش
اجازه نداد ،چون میگفت وکالت و کارهایی
که مربوط به حقوق میشــوند ،فضایی مردانه
دارنــد و به درد یک زن نمیخورند .به خاطر
همیــن لیال را مجبــور کرد که در رشــتهی
میکروبیولوژی تحصیل کند.
وقتی لیال از دانشــگاه فارغالتحصیل شد ،در
بیمارستان آبان تهران مشغول به کار شد ،اما
پس از مدتی کوتــاه تصمیم گرفت از کارش
استعفا دهد و به کار مورد عالقهاش بپردازد.
حاال با ماشــین زمان به سال  1380میرویم،
زمانــی که لیــا تصمیم میگیــرد به صورت
تفریحی کوهنوردی را آغاز کند.
اولین صعود لیال قلّــهی توچال بود .بعد از آن
موفق شد بیست و دو بار قلّهی دماوند را فتح
کند  .لیال تا آخرین لحظهی زندگی روزانه هفت ســاعت
را به تمرین کوهنوردی ،بدنســازی ،شنا و سنگنوردی
اختصاص داده بود.
حاال با ماشین زمان به آخرین صفحهی زندگی لیال میرویم.
لیال دو بار به قلّهی گاشــربروم  1و  2صعود کرد ،اما بار
دوم پس از صعود دیگر بازنگشت .در سال  1390هنگام
بازگشــت از قلّهی  8035متری گاشــربروم  2از این قلّه
ســقوط کرد و در میــان صخرههای بین دو شــیب یخی

متوقف شــد .او آرزو داشت جان خود را در کوهستان یا
در غار از دست بدهد و اینگونه هم شد! لیال حدود ساعت
 14:30بعدازظهر ،به دلیل خستگی و از دست دادن تعادل
در ارتفاع  7650متری این قلّه جان خود را از دســت داد و
به این ترتیب دفتر زندگی پرهیجانش تا ابد بسته شد.
لیال وصیت کرده بود« :اگر در کوه جان خود را از دســت
دادم همانجــا بگذارید بمانم! نمیخواهم جان کســی به
خاطر من به خطر بیفتد».
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کا ر یکلما تـــو ر

تمریـــن طنزنویســـی بـــه بچههـــای نهـــم
نفیســـه نصیـــران
کاریکلماتور با دستهکلمههای« :گردباد ،نشانی ،دوست» و «شبنم ،غرور ،دریا»
نشانی دوستم را در گردباد ذهنم گم کردم.
در دریای یقین ،ماهیهای شک شنا میکنند
دیبا مرشد زاده
شبنم ،غرورش را زیر پا گذاشت و با دریا یکی شد.
هیدیکا فقیهی
شبنمی که باغرور روی برگ گل نشسته ،پهناوری دریا را ندیده.
مهتا قدوسی
گردباد ،نشانی از دوستیاش با تپه نمیگذارد.
اشکهای شبنم ،غرور دریا را شکست.
زهرا باقری
غرور دریا شکست و تنها شبنمی از آن باقی ماند.
نیکاسادات صحیحالنسب
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شبنم با غروری که داشت ،فکر میکرد دریاست.
گردباد حسادت ،نشانی دوستم را با خود برد.
آوین غزنوی
خورد ،آنقدر که همه به شبنم توجه میکنند.
به غرور دریا برمی َ
بهاره غفوریان
از حسادت دریا به شبنم است که جنگل کنار ساحل نیست.
سروین کالنتری
غرور شبنم باعث شد امواج خروشان دریا را نبیند.
گردباد نشانی دوست قدیمیام را فرستاد.
آوا فریدونی
شبنم از غرور دریا ترسید.
دوستی که دید نشانی از دوستش نیست ،گردبادی شد و در غبار محو شد.
گلسا شیروانی
گویا گردبادها همهی موانع را از سر راه برمیدارند تا یافتن نشانی دوست را سهل سازند.
النا رقابی
وقتی امواج دریا شبنم دم صبح را در آغوش میکشد ،از غرور شبنم چیزی نمیماند.
هستی سلیمپور
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کاریکلماتور با موضوع آزاد:
کو آسمان آبی زمین پاک؟ آسمان دودی زمین آلوده در خاک.
لیال صالحی دیسفان
البد کمرنگ کشیدندمان که کسی ما را نمیبیند.
مهگل رحمتی
کفاش فقیر عاشق روزهای بارانیست.
تعطیلی عزا ،جشن دانشآموز است.
شایا احتشام زاد
بعضیها مثل نیروی اصطکاک عمل میکنند و بعضی مثل نیروی پیشران،
کافی است یاد بگیریم جسم وسط این نیروها نباشیم.
سروین کالنتری
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کالس انشا
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حـــاال کـــه بزرگتـــر شـــدهام
س ــتایش حلّ ــت
خود کوچکم را مثل فرزندم میدانم .حرفهایی را که زدم مرور میکنم و گاهی حتی خود
حقیــرم را تحقیر میکنم« :این چه حرفی بود؟ این چه کار احمقانهای بود آخر؟ نباید زمان
را اینجا میکشتی .نباید از اول با او حرف میزدی .آهان ،میدانم اآلن ازش خوشت نمیآید،
اما بعدها قرار اســت بهترین دوستت شــود و خواندنیترین فصلهای کتاب زندگیمان را
بنویسد .این قرار است خیلی به تو ضربه بزند ،اما اشکال ندارد .داستان قشنگی در کتابمان
مینویسد ».مثل مادرهایی که زیادی سختگیرند ،خود کوچکم را سرزنش میکنم.
اما در عین حال به او افتخار هم میکنم .مثل مادرهایی که زیادی نســبت به بچههایشــان
حســاس اند و به آنها میبالند .مثل مادرهایی که با غرور از کودکشــان حرف میزنند،
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آنجاها که اســمش را میگــذاری ناکجاآباد .کمی دیگر
دوام بیاوری همهچیز زیبا میشــود ،حداقــل زیباتر .آن
دختر چهاردهســالهای نمیشوی که همیشه آرزو داشتی با
او دوست بودی .آن کسی نمیشوی که میگفتی وای! کاش
من چهار ســال دیگر شبیه او شوم .ولی از آن آدمهایی هم
نمیشوی که ازشــان متنفری و نمیدانی چرا وجود دارند.
نگران نباش .کســی میشــوی که اصال ً تصــورش را هم
نمیتوانی بکنی .او عاشــق چیزهایی شده که تو اآلن داری
میجنگی تا از دستشــان خالص شوی .اگر بنشیند بغل
خودت ،شاید از او خوشت آمد.
دختــرک! رویاهایت یــادت نــرود .خیالپردازیهایت
فراموش نشوند .درســت است که هنوز به هیچکدامشان
نرسیدهایم ،اما از کنار خیالهایت ساده نگذر ،اینطوری
همهچیز زیباتر میشود .چون من و تو افتادیم و خندیدیم.
دندان جلویمان را شکستند و خندیدیم .تنهایی رقصیدیم
و چرخیدیم و خندیدیم .تنهایی تولد گرفتیم و خندیدیم.
انتظار کشیدیم و خندیدیم .دویدیم و خندیدیم .جنگیدیم و
خندیدیم .حاال رسیدیم و رسیدیم ،و کاشکی نمیرسیدیم.
نشانیام را نمیتوانم برایت بفرستم .میدانم گم میشوی و
گم میشوی و گم میشوی ،اما آخرش راه را پیدا میکنی .در
ضمن نترس از اینکه به مردم سر کوچه بگویی نمیتوانی
راه را پیدا کنی .زود نرسیدی هم مهم نیست ،اینقدر عجله
نکن .خبری نیست».
امضا:
ستایش بزرگت

از موفقیتهایــش در خانــهی کل فامیل جار میزنند .به
ایــن افتخار میکننــدکه پایش را در همــان خیابانهای
پرغباری گذاشت که میدانست شــاید زمین بخورد ،اما
چشــمانش را خوب باز کرد و حواسش را به این داد که
کفشهایش روی خط موزاییکها نروند .به اینکه وقتی
روی برآمدگی کنارهی جوی آب قدم میگذاشت ،ابایی از
افتادن در آب نداشــت .به اینکه در آب افتاد و گاهی آب
بــه اقیانوسها هدایتش کرد و گاهی صاف انداختش توی
فاضالب ،اما باز شنا کرد.
در کتاب تکههایی از یک کل منسجم خوانده بودم« :ما همه
نجاتیافتگانی فراموشکار هستیم .یادمان میرود از چه
مشکلها و سختیهایی رد شدیم .از چه آدمهای اشتباهی،
چه تحقیرهایی ،از چه اشــکهایی و سوءتفاهمهایی رد
شــدیم .ما یادمان میرود که چقدر زیبا دوام آوردهایم و
گــذر کردهایم ».من هم حس میکنم انبوهی از اندوههایم
نشستهاند آن گوشــهی مغز .در آن اتاقی که افکار خاک
میخورند و تا آخر عمرمان با ما حمل میشــوند ،اما در
آن اتاق همیشــه قفل میماند .میروم برنامهی یادداشــت
گوشــیام را باز میکنم .آنجا انباریســت برای افکاری
که بعدا ً قرار اســت به آن اتاق بروند و فراموش شــوند.
میخوانمشــان ،زخمهایی را میخوانم که جایشان هنوز
باقی مانده ،اما در ذهنم دیگر جایی ندارند.
حاال برای خود ُنهســالهام مینویســم« :دخترک دیوانهی
بیمنطق! شــک نکن در قدم گذاشــتن بــر کنارهی جوی
آب ،فوقش میافتیم اما آب ،ما را به دوردســتها میبرد،
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دینـــا دســـتمالچی

تجرب ـهای ک ــه م ــرا تغیی ــر داد
اتفاقات،کلمهای که از شــنیدنش همزمان هم هیجان زده میشــوم و هم نگران .اتفاقات چیزهایی
هستند که دنیای ما را میسازند.آنها میتوانند خوب یا بد باشند ،زیبا باشند ،دردناک یا ترسناک
باشــند .من اتفاقات زیــادی را تجربه کردهام؛ یاد گرفتهام ،ضربه خــوردهام و هنوز همانند ماهی
کوچکی در این دریای بزرگ در حال حرکت هســتم .اتفاقات تجربههایی را برای ما رقم میزنند
که حتی فکرش را هم نمیکنیم ،از دســت دادن یکی از آنهاست .تجربهای دردناک ،در عین حال
عجیب و سرشــار از حسرت و دلتنگی .هیچ تشــبیهی برای این تجربه نمییابم ،لحظهای کنارت
نشسته و لحظهای دیگر حتی نمیدانی دوباره میتوانی او را ببینی یا نه .من آدمهای زیادی را از دست
دادهام ،این تجربه هیچوقت برایم تکراری نشــد ،ولی یاد گرفتم .یاد گرفتم هر بار ماهی کوچکی
در این دریا تنها میشود ،هنوز زیبایی در دریا موج میزند و دریا را زیباتر میکند .اشکهایی که
هنگام رفتن یک نفر ریختم ،خندههایی که هنگام اولین دیدار با یک نفر داشتم ،ماجراجوییهایی
که تجربهشــان کردم به من یاد داد ،تنها شــدن به معنای بیمعنا شدن نیســت .فهمیدم با هر بار
از دســت دادن ،هر بار غمگین شــدن ،هر بار تنهایی کوتاهی که تجربه میکنی ،حتی هر بار که
تنهایی طوالنیای را تجربه میکنی ،هنوز خورشید میدرخشد ،هنوز آسمان آبی است ،هنوز بچهها
میخندند ،هنوز فالفلفروشی سر کوچه بهترین فالفلهای دنیا را دارد ،هنوز میتوانی بوی خاک
بارانخورده را حس کنی ،هنوز خندههای تو صدا دارند ،هنوز زندگی پابرجاســت زیرا تو هنوز
وجود داری .این تجربه مرا تغییر داد ،من از تجربهی از دست دادن همزمان با تجربهی غمی به رنگ
شبهای جمعه ،شادیای به اندازهی چشیدن شیرینترین شیرینی دنیا را احساس میکنم ،زیرا هنوز
در حال ادامه دادن هستم و انتظار اتفاقاتی را میکشم که انتظارم را میکشند.
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شـــیدا فاطمـــیزاده

یـــادش نیســـت
 بیا مامانجان برات خودکار گرفتم. دست شــما در د نکنه ممنون .مامان منیکم کارم مونده انجامش میدم بعدش میام
پایین با هم شام بخوریم ،باشه؟
 باشه عزیزم ،پایین منتظرتم. دوستت دارم مامان.دســت لطیف چروکیدهاش را پشت گردنم میگذارد ،ســرش را به پیشانیام نزدیک میکند .گرمی قطرهی اشکی که بر
س میکنم .پیشانیام را میبوسد .دلم میخواهد بغلش کنم ،در آغوشش گریه کنم .برایش بگویم
گونهام جاری شده را ح 
گ و رو رفتهی
چند وقت است حالم خوش نیست .میخواهم مثل قبلها سرم را روی پاهایش بگذارم ،روی مبل آبی رن 
زیر پلهها بنشینیم و برایش غر بزنم.
 منم دوستت دارم عزیزدل مامان.قدمهای آهستهاش را تماشا میکنم و با نگاهم تا در اتاق ،همراهیاش میکنم .در را که میبندد ،کشوی میز را باز میکنم.
با دریای خودکارهایی مواجه میشــوم که در این چند ماه برایم گرفته .این خودکارهای تازه را کنار بقیهشان میگذارم.
یادش نمیآید من با خودکار چیزی نمینویسم .نمیخواهم قلبش را بشکنم و بگویم خودکارها را نیاز ندارم .نمیخواهم
به او یادآوری کنم دارد برایم هفتهای چندین خودکار میخرد .سرم را میان دستان لرزانم میگیرم و اشک میریزم.
خودم را که جمع میکنم ،اشــکهایم روی گونههایم خشک شدهاند .دستی به سر و صورتم میکشم .لباسهایم را صاف
میکنم و از پلهها پایین میروم .در راه رسیدن به آشپزخانه ،چشمم به مبل آبی زیر پل ه میافتد .بغض گلویم را بند میآورد.
نگاهم را از مبل دور میکنم .روی میز آشپزخانه ،دیس لوبیا پلو را میبینم .یادش نیست من لوبیا پلو دوست ندارم.
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فرهنگ و ادب

هلیـــا بیـــات

اس ــاطیر در ش ــاهنامهی فردوس ــی
ســـیا و ش
گذرنـــده از آتـــش
هلیـــا بیـــات

ســیاوش به معنی «صاحب اسب نر سیاه» اســت .او مظهر زیبایی و معصومیت است و در
صورت و سیرت ،یوسفگونه است .سیرت او از نظر پاکی و نوع برخوردش با نامادریاش،
درست ب ه داستان یوسف و برخورد او با زلیخا میماند.
او مورد تهمت نامادری خود قرار میگیرد .سودابه چون سیاوش را با خویشتن همراه نمییابد،
از هیچ آزاری فروگذار نمیکند .کاووسشاه برای رفع تردیدها چارهجویی میکند و موبدان
راه نجات را گذر از آتش میدانند و اوج زیبایی داستان سیاوش در گذر سیاوش از آتشی است
که با فتنه سودابه برپا میشود.
میان داستان گذر سیاوش از آتش و ماجرای سرد شدن آتش بر حضرت ابراهیم(ع) شباهتهای
معنایی زیادی وجود دارد .شخصیتهای دو داستان دارای مجموعهای از خصیصههای اخالقی
نیک و بدند که در آنها نمادهای خیر و شر را میتوان یافت .دستهای از خیرها ارزشهای
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عمومی بهشمار میآیند؛ مانند راستگویی ،مهربانی ،و صداقت که در قرآن نیز
بارها به آنها اشاره شده است.
در داستان گذر سیاوش از آتش ،اعتقاد بر این است که اگر انسان بیگناه در میان
آتش هم برود ،با عنایت خدا آتش بر او اثری ندارد و همواره از آســیب در امان
میماند .حضرت ابراهیم(ع) نیز که در راه خدا با شرک مبارزه میکند ،از حمایت
الهی برخوردار است و آتش به او آسیبی نمیزند و نمرودیان و افراد ظالمی که از
لطف و عنایت خدا بهرهای ندارند ،باید از آتش و عذاب الهی بترسند.
هیچ نوشــتهای زیباتر از توصیف خود فردوسی از صحنهی گذر سیاوش از
آتش نیست:
بــه دســتور فرمــود تــا ســاروان
نهادنــد بــر دشــت هيــزم دو كوه
وزآن پــس به موبــد بفرمود شــاه
بيامــد دوصــد مــردِ آتــش فــروز
نخســتين دميدن ســيه شــد ز دود
سراســر همه دشــت بريان شــدند
ســياوش بيامــد بــه پيــش پــدر
هشــيوار و بــا جامههــای ســپيد
يكــی تــا زیای بر نشســته ســياه
پراگنــده كافــور بــر خويشــتن
ســياوش ســيه را به تنــدی بتاخت
ز هــر ســو زبانــه همی بر كشــيد
يكی دشــت بــا ديدگان پــر ز خون
چــو او را بديدنــد برخاســت غو
چــو بخشــايش پــاك يــزدان بود
همــی داد مــژده يكــی را دگــر

هیــون آرد از دشــت صــد کاروان
جهانــی نظــاره شــده هــم گــروه
كــه بر چــوب ريزنــد ِ
نفت ســياه
دميدنــد گفتي شــب آمد بــه روز
َزبانــه برآمــد پــس از دود ،زود
بــر آن چهر خندانش گريان شــدند
يكــی ُخــود زريــن نهــاده به ســر
لبــی پــر ز خنــده دلــی پــر اميد
همي خــاك نعلــش برآمد بــه ماه
چنان چون بود رســم و ســاز كفن
ِ
جنگ آتش بساخت
نشــد تنگ دل
كســی ُخود و اسپ ســياوش نديد
كــه تــا او كی آيــد ز آتــش برون
كــه آمــد ز آتــش بــرون شــاه نو
دم آتــش و آب يكســان بــود
كــه بخشــود بــر بیگنــه دادگــر

منبع :دبیر سیاقی ،محمد ( .)1398شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی .چاپ
پنجم ،تهران ،نشر قطره
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اســـاطیر ملـــل

اســـطورههای یونانـــی
قس ــمت س ــوم
ســـپیده اســـتیری
صبـــا مزارعـــی

در این مدت زمان که خواهران و برادران کرونوس درحال تشکیل خانوادههای خود بودند کرونوس در
قصرش به تنهایی قدم میزد و به نفرین اورانوس فکر میکرد( .همانی که میگفت که فرزندان کرونوس
نیز با او همان کاری را میکنند که او با پدر خویش ،اورانوس انجام داد .اینجاســت که باید گفت :هر
چــه کنــی به خود کنی! ) ولی نمیتوانســت این حس را از خود دور کند که او نیز خانواده و همســری
میخواست و شــرایط برادرانش تنها حسودی او را بر میانگیخت .پس روزی تصمیم گرفت فکرکردن
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در آخر هنگامی که رئا کودک ششــم خود را باردار بود
گایا با او صحبت کرد ،زیرا از شنیدن گریهها و ناراحتی
دختر عزیزش به ســتوه آمده بود .پس به او گفت« :نوزاد
دیگــرت را در جزیره کریت بهدنیا بیاور آنجا کمک را
خواهی یافت و او کســی خواهد بود که کودکان دیگرت
را نجات خواهد داد» .
پس رئا برای بهدنیا آوردن فرزند آخرش زئوس (،)Zeus
به کریت رفت .رئا پیش از رفتن خود به کرونوس گفت:
«برای بهدنیا آوردن آخرین نوزاد خود به کریت میروم».

به نفرین پدرش را کنار بگذارد و آغاز به تشکیل خانواده
کند و از رئا خواستگاری کرد .هنگامی که این پیشنهاد را
به رئا داد ،نمیدانیم از روی ترس یا عالقهی متقابل بود که
رئا خواستگاری او را پذیرفت( .قطعا ً میدانیم ولی بیایید
تظاهر به ندانستن کنیم!  ...نه؟؟)
پس کرونوس و رئــا ازدواج کردند .اولیــن کودک آنها
دختری بود که او را هســتیا ( )Hestiaنامیدند .این دختر
کامال بینقص به نظر میرســید .حتــی میتوانیم بگوییم
کــه زیبایــی او و قدرتی که از خود ســاطع میکرد بیش
از حد بینقص بود( .حال میتوانیم حســادت کرونوس را
نسبت به دختر خود نیز مشاهده کنیم) نکتهی جالبی که
توجه کرونوس را به خود جلب کــرد قدرت بیاندازهی
هستیا و در عین حال کوچکتر بودن جثهی او نسبت به
دیگر تایتانها بود که آغاز بهدنیا آمدن گونهای جدید از
نامیراها به نام خدایان بود .کرونوس که از کودک خود و
قدرت او به شدت ترسیده بود نفرین پدرش را به یاد آورد
و در یک حرکت کامال ً هوشمندانه دختر خود را بلعید.
قطعا ً میتوانید جیغها و گریهها و شک رئا را از دیدن این
صحنه مجسم کنید ،پس کرونوس معذرتخواهی کرد و
گفت که درآینده فرزندان دیگر قرار است متفاوت باشد
و نســل تایتانها را ادامه خواهند داد .پس رئا و کرونوس
چهارکــودک دیگر بهدنیا آوردند که هرکدام از آنها نیز
بلعیده شــدند :دمیتر (ِ )Demeterهرا (ِ )Heraهیدیس
( )Hadesو پوسایدون (.)Poseidon
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دیگر قصر کرونوس را به مقصد کریت ترک کرد.
رئا کریت را اینگونه توصیف میکند :سرسبز ،با غارهای
زیبا ،رودخانههای پرآب و کوه با شکوه آیدا .او در آنجا
یــک کودک پســر بهدنیا آورد که در میــان کودکانش
بینقصترین و زیباترین بود و اســم او را زئوس گذاشت.
زئوس به معنای آسمان ،درخشنده یا زنده است که شاید
منطقیترین معنا برای آن" ،زنده" است زیرا او تنها کودکی
بود که توسط کرونوس بلعیده نشد.

برای کرونوس ســؤالی پیش آمد« :چرا کریت؟» (اگر این
سؤال برایش پیش نمیآمد قطعا ً به هوش نداشتهاش شک
میکردیم ).رئا از آنجایی که نمیتوانست هدف اصلی خود
از رفتــن به کریت را بیان کند گفــت« :فیبی و کویوس
پیشــگویی کردند که اگر این کــودک در کریت بهدنیا
بیاید بیشــتر از هر کودک دیگری مطابق میل تو خواهد
بود( ».و آیا برای کرونوس فرقی داشت؟ خودتان در ادامه
خواهید فهمید ).و با این حرف و بسیار حرفهای شیرین
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اســـطورههای قـــوم آزتـــک
اس ــطورهی خلق ــت
یاســمین زینلــیزاده
ویراســتار :هلیــا افضلــی

آزتکها مردمی بودند که از قرن سیزدهم وارد منطقه مزوامریکا شدند و در قرنهای پانزده و شانزده
یکی از حکومتهای قدرتمند منطقه بودند .کلمه آزتک از کلمه ازتالن( )Aztlánمیآید که به معنای
ســرزمین سفید یا سرزمین حواصیلهای سفید است .دین آزتکها عناصر مشترکی با دینهای مردم
پیشــین به خصوص مایاها دارد؛ مانند وجود داشــتن سیزده تراز برای بهشــت و نه تراز برای دوزخ.
ایزدان مهم آزتکهــا عبارتاند از :ایزد جنگ ( ،)Huitzilopochtliایزد خورشــید (،)Tonatiuh
ایزد باران ( )Tlalockو مار پوشــیده شده با پر یا کتزاکووات ( .)Quetzalcoatlآزتکها به قربانی
کردن و مراســمی که در آن فرد خون خود را تقدیم
ایــزدان میکرد ( )Bloodlettingاعتقاد داشــتند و
جنگ بــرای آنها یک عمل واجب دینی حســاب
میشد ،چرا که افراد مورد نیاز برای قربانی کردن را
فراهم میکرد .این امپراطوری در سال  1521توسط
اسپانیاییها سرنگون شد.
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لردها ناناوات و تِکزیزتکات ( )Tecciztecatlبودند.
اول از همه انتخابشدگان باید به مدت چهار روز ،روزه
میگرفتند و مراسمی برای دادن خون خود انجام میدادند.
بعد از چهار روز ،آتش به عظیمترین حالت خود رســیده
بود و زبانه میکشید.
تکزیزتکات چهار بار با غرور به سمت آتش رفت و هر
چهار بار از ترس خود را عقب کشــید ،اما ناناوات آرام
قدمی برداشــت .ایزدان او را با گچ ســفید زینت دادند و
پرهای زیبا به او متصل کردند ،ســپس او بیدرنگ خود
را داخل شــعلهها انداخت .عقابی سیاه به پرواز درآمد و
ناناوات را با خود به آســمان برد .در آنجا لردهای معاش
او را تطهیر دادند ،بر روی تختی از پر نشــاندند و روبانی
قرمز به سرش زدند.
تکزیزتکات ،که تحتتأثیر عمل ناناوات قرار گرفتهبود،

اسطورهی خورشید پنجم
تا به حال ،چهار دنیا شکل گرفته بود که هریک را ایزد
خورشید مربوط به آن دنیاها به وجود آورد .دنیا ی اول را
جگوارها ،دنیا ی دوم را باد ،دنیا ی ســوم را باران و آتش و
دنیای چهارم را سیل از بین برده بود .اکنون نوبت ناناوات
( ،)Nanahuatlضعیفترین ایزد از بین ایزدان آزتک بود
تا دنیای جدیدی را شکل دهد.
برای ای ن کار لرد ِکتزاکووات به ســرزمین مردگان رفته
و از آنجا اســتخوانهای مردم نخستین را با خود آورد .او
آنها را به خون خود آغشــته کرد و زیرســاخت حیات
دنیای پنجم را به وجود آورد.
مرحلهی جدید ایجاد سرزمینی برای حیات به وجود آمده
بود .برای این امر الزم بود ،فرد انتخاب شــده وارد آتشی
بزرگ شود تا به پنجمین خورشید تبدیل شود .نمایندگان
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خشــمگین از این گفتار ،یکی از ایزدان تیری به ســمت
خورشید پرتاب کرد ،اما ناناوات جواب او را با تیرهایی
داد که او را تبدیل به خرده یخ کردند.
توگویی طوالنی و الهام گرفتن از تکزیزکات
پــس از گف 
پنج ایزد داوطلب شــدند و مرگ دانهدانه جانهایشان را
با چاقویی از ابســیدین گرفــت .کتزاکووات نیز مردمان
نخســتین را زنده کرد و خورشید به همراه ماه در آسمان
شروع به حرکت کرد.
منابع:
کی آلمیررید)Kay Almere Read)- 2019-

خــود را نیز داخل آتش انداخت .جگواری جهشکنان به
ســمتش آمد ،اما از بردن او به ســمت آسمان عاجز ماند.
زمانی که تکزیزتکات به افق رسید ایزدان بر تن او جامه
کردند .او مانند ناناوات میدرخشید ،اما به خاطر غرورش
که از شــجاعتش بیشــتر بود یکی از ایزدان ،خرگوشی
برداشــت و به سمت صورتش پرتاب کرد و درخشندگی
تکزیزتکات کمرنگ شد.
ناناوات به مدت چهار روز در آسمان درخشید ،اما مانند
خورشــیدهای دیگر حرکت نمیکرد .ایزدان که نگران
شــدهبودند ،عقابی از جنس ابســیدین (ســنگی با بافت
شیشهای سیاه) را برای گرفتن اطالعات فرستادند .ناناوات
به عقاب گفت همانطــور که او خود را قربانی کردهبود،
ایزدان دیگر هم باید با اســتفاده از خون خود او را تغذیه
میکردند تا بتواند حرکت کند.

https://youtu.be/fMPG-2vXi-s

ادیتورهای سایت هیستوری -آخرین تغییر 2020-
https://www.history.com/topics/ancient-americas/aztecs

سایت بریتانیکا -آخرین تغییر 2021-
https://www.britannica.com/topic/Aztec
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هایکـــو

بیقرار
میزند تقتق به روی میلهها:
گنجشک کوچک
نازنین اصفهالنی

حاال بیش از پیش
این پیچک مرگبار؛
همین فکرهای بیپایان
فریماهسادات حسینی

عاشق و سر به زیر
به دنبال طلوع معشوق:
گلهای آفتابگردان
سارا بوذری
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در تالطم نیمه شب
رقص شبنم و یاس،
در حضور ماه
سارا معصومی اصل

آفتاب تابید،
برفها آب شد:
رودی از قله تا کویر
ملیکا مظلوم فارسیباف

آسمانخراشها
از نوع سبزش؛
جنگل زیبا

ترانه نفیسی
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در گرما تقال میکند
و دیگر نمیماند:
برگ خشک نارنجی
سانیا سمیعی

جویباری جاری،
غلطان در آن سنگریزهها؛
به دنبال سرنوشت
آیدا محصل اخالقی
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گلآ قـــا

شـــری هی طنـــز
کن

معرفـــی یـــ

مهتـــا قدســـی

همهچیز از «دو کلمه حرف حساب» شروع شد؛ ستون طنزی که از  ۲۳دیماه
سال  ۱۳۶۳در صفحهی سوم روزنامه اطالعات با امضای «گلآقا» منتشر شد و
نام آن را بر سر زبانها انداخت .اما گلآقا کیست؟
کیومرث صابری فومنی در دو دولت بعد از انقالب بهعنوان مشاور فرهنگی-
مطبوعاتی رئیسجمهوری فعالیت کرد امــا ماندگاری در دنیای مورد عالقهی
خود؛ یعنــی طنز و مطبوعات را به فعالیت در دســتگاههای حکومتی ترجیح
داد و ســنگ بنای مجلهی گلآقا را در یک آبان  ۱۳۶۹گذاشــت؛ مجلهای که
روی دکه رفت و شمارهی نخست آن خیلی زود نایاب شد و بعد از مدتزمان
کوتاهــی یکی از مهمترین مجلههای آندوران و مجلهی پرطرفدار مردم شــد.
کــه هر هفته منتظر بودند تا ببینند تحلیلهای گلآقــا در آبدارخانه از زبان
«شاغالم»« ،ممصادق»« ،کمینه» و «غضنفر» در مورد مسائل روز چیست.
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داشــت اما او هیچگاه ناامید نشــد و به راهش ادامه داد.
سال اولی که در دانشگاه پذیرفته شد ،به دلیل شرکت در
اعتراضات دانشجویی دستگیر شد و تصمیم گرفت شعری
در اینباره بســراید و بعد از مدت زمانی شــعر خود را با
امضای «گردنشکستهی فومنی» برای مجلهی توفیق ،یکی
از مهمترین مجالت طنز ،ارسال کرد و از همانجا بود که
پایش به طنزنویسی باز شد .

کیومــرث صابری فومنی ادیب و طنز پرداز معاصر ،هفتم
شهریور ســال  1320در گیالن به دنیا آمد  .خانوادهی او
بعد از فوت پدرش بســیار فقیر شدند و عالوه بر مادرش
کــه در مکتبخانه قرآن درس مــیداد برادر بزرگتر او
هم مجبور شد که تحصیل را ترک کند و برای کمک به
خانواده به سر کار برود .
گلآقــا دوران تحصیل خود را در مدارس مختلفی گذراند
و سرانجام از دانشــکدهی حقوق تهران ،مدرک گرفت.
صابری نخســتین شــعرش را در چهاردهسالگی هنگامی
که کالس هشتم دبیرســتان بود ،برای درج در روزنامهی
دیواری مدرسهشــان ســرود که یک غزل هشتبیتی با
عنــوان «یتیم» بود .بــه گفتهی خــودش ،او در بازهی بین
چهارده تا هجدهسالگی تعداد اندکی شعر سرود که بیشتر
آنها یا عنوان یتیم داشتند یا در مورد یتیم بودند .
زندگــی کیومرث صابری فومنی بــاال و پایینهای زیادی
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نشریهی گلآقا که تحریریهی آن را جمعی از بزرگان و نامهای
ماندگار حوزه طنز و کاریکاتور تشــکیل میدادند مجلهای
بســیار محبوب میان مردم بود و با گذشت زمان ماهنامه،
سالنامهی آن هم نوشته شد .در آبانماه سال  1381کیومرث
صابری فومنی تصمیم به تعطیلی این مجلهی پر فروش گرفت
و در ابتدای شمارهی  564آن ،نوشت شمارهی آخر.
کیومــرث صابری فومنی معروف به گلآقــا در میان مردم،
سرانجام در روز یازدهم اردیبهشت سال  1383بر اثر بیماری
در گذشــت .یاد و خاطرهی او برای همیشــه در ذهن مردم،
نویسندگان و دوستداران عرصهی طنز باقی خواهد ماند.

کیومــرث صابــری مدتها طرح ایجاد یک ســتون طنز
سیاســی را در خاطر داشت .بنابراین با شکلگیری ستون
دو کلمه حرف حساب او در روزنامهی اطالعات در سال
 ،1363طنز سیاســی که از ســال 1359تعطیل شده بود،
دوباره به بار نشســت و جان تازهای گرفت و با گذشت
مدتزمانی کوتاه از آغاز انتشار این ستون ،گلآقا به عنوان
مهمترین منتقد حکومت در داخل کشور ،مطرح شد .پس
از آن مجلهی گلآقا منتشر شد که کیومرث صابری در آن
اشعار طنز بسیاری منتشر کرد ،اما بیت «یک زبان دارم
دو تا دندان لق  /میزنم تا زنده هســتم حرف حق» از زبان
شاغالم ،یکی از ماندگارترین ابیات او در این مجله است .
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یکی از شعرهای کیومرث صابری:

آفرین ،مرحبا ،صفا کردی
پا توی کفش شعر ما کردی
شاخ ذوق مرا شکانیدی
اسب طبع مرا رمانیدی
دو سه روزی عرق نمودم من
تا که آن شعر را سرودم من
شاغالمش سپس ویزیت فرمود
لطف فرموده و ادیت فرمود
عد از آن مش رجب دو روز و دو شب
ب
کرده ویرایشش وجب به وجب
سه چهار بار پشت و روش کردیم
مصرعش پاره بود ،رفوش کردیم
الجرم هر که شعر را خوانده
کرده تشویق و کله جنبانده
گفته احسنت مرحبا ،بخ بخ
حبذا ،آفرین ،زها و الخ...

منبع :

http://akhavanmohamad.blogfa.com/category/23
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ســـارا پـــوران
ویراس ــتار :هلی ــا بی ــات

شــیخ بهایــی ،تالــس و حجــم ناقص

بهاءالدین محمد بن حسین عاملی معروف به شیخ بهایی ،در سال  ۹۵۳هجری قمری در امپراتوری
عثمانی (لبنان امروزی) متولد شــد و در سهســالگی به ایران مهاجرت کرد .او همهچیزدان؛
عارف ،شــاعر و ریاضیدان بود و آثار زیادی داشــت که مهمترین آنها «خالصهًْ الحساب»
در زمینهی ریاضیات اســت که اصل آن از بین رفته و تنها نســخهی خطی بازنویسیشدهی
آن ،بهجا مانده اســت .از بزرگترین خدمات او میتوان به رونق بخشیدن به شهر اصفهان،
تعیین قبله ،تقسیم آب زایندهرود به محالت اصفهان و روستاهای مجاور رودخانه ،ساخت
گرمابهای که هنوز در اصفهان مانده -معروف به حمام شــیخ بهایی -و طراحی منار جنبان
اصفهان که هماکنون نیز پا برجاست ،اشاره کرد.
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ایشان با فهم کامل از قضیهی تالس و قضیهی خطوط موازی و مورب ،رابطهای برای به دست
آوردن حجم ناقص اثبات کردند.
همانطورکه میدانید ،حجم مخروط را میتوان با ضرب کردن مساحت قاعده در ارتفاع و بعد
تقسیم آنها بر سه بهدستآورد.

در شکل  ۳ما میدانیم که طبق قضیهی تالس و نتیجهی آن:
'A'B' OH' OB
=
=
AB OH OB

و اگر طرفین وسطین را بین عبارت اول و دوم از سمت چپ انجام دهیم و  OHمجهول باشد،
به این صورت میشود؛
OH'. AB
= OH

'A'B

و از آنجایی که  OHهمان ' OH-HHاست میتوان به جایش همان تفریق را نوشت:
)'AB.OH' AB(OH-HH
=
= OH
'A'B
'A'B

حاال اگر بخواهیم صورت کسر دوم را سادهتر بنویسیم ،میتوانیم از خاصیت پخشی استفاده
کنیم و اینطور بنویسیم:
)'(OH.AB)-(HH'.AB
= OH
'A'B

حاال طرفین وسطین انجام میدهیم و به صورت معادله مینویسیم:
)OH.A'B'=(OH.AB')-(HH'.AB

به سمت راست تساوی  HH'.ABرا اضافه میکنیم تا صفر شود و برای برقراری تساوی به
طرف دیگر نیز اضافه میکنیم.
(OH.A'B') +
_ (HH'.AB)=OH.AB
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حاال ' OH'.A'Bرا از ســمت چپ کم میکنیم تا صفر شــود و از سمت راست تساوی نیز کم
میکنیم:
)'HH'.AB=(OH.AB)-(OH.A'B

و از  OHفاکتور میگیریم و دوباره تساوی را مینویسیم:
)'HH'.AB=OH(AB-A'B

از اول این روابط را نوشــتیم تا به مقدار  OHبرســیم .پس باید با دادههایی که داریم اطرافش را
خالی کنیم ،بنابراین طرفین را بر )'(AB-A'Bتقسیم میکنیم و رابطهی اصلی را به دست میآوریم:.
HH'.AB
= OH
'AB-A'B

حاال میتوانیم حجم ناقص را با کم کردن حجم مخروط کوچک باالیی از حجم کل مخروط به
دست آوریم؛ آن هم تنها با اندازههای خود حجم ناقص.
منابع :
 ویکی پدیا -مقالهی شیخ بهاالدین عاملی و قضیهی تالس
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پریســـا پرمـــور
ویراســـتار :هلیـــا افضلـــی

همـهی چــرخ هــا کــه گــرد نیســتند!

وقتی که به چرخهای ماشــینها ،اســباببازیها یا هر چیزی که میچرخد نگاه میکنیم؛ همهی آنها گرد
هستند و در واقع سطح مقطع آنها دایرهای شکل است .اما چرا دایره انقدر شکل خوبی برای چرخیدن است؟
و چرا ما از آن برای چرخش اســتفاده میکنیم؟ برای پاسخ دادن به این پرسشها خوب است به ویژگیهای
دایره توجه کنیم.
فرض کنید دو خط موازی در جهتی مشخص ،یک شکل هندسی را بهطور کامل در برگرفته باشند .فاصله
این دو خط موازی را ،پهنای شــکل در جهت خطوط داده شده میگویند .دایره این ویژگی جالب را دارد که
پهنای یکسانی در تمام جهات دارد.
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هر گاه یک شکل هندسی پهنا یا عرض آن در تمام جهات یکسان باشد ،به آن پهنا ثابت میگوییم.

پهنای ثابت یک دایره ،برابر با طول قطر آن (دو برابر شعاع دایره) میباشد .حاال به شکلهای دیگری
که میشناسید فکر کنید .برای مثال به مربع فکر کنید .آیا مربع یک شکل با پهنای ثابت است؟ اگر
پاسخ شما منفی است ،شما درست فکرکرده اید .در واقع پهنای مربع در راستای یکی از قطرهایش به
اندازهی ریشهی دوم طول ضلع آن (یعنی به اندازهی طول قطر) و در راستای اضالع آن به اندازهی طول
ضلع مربع میباشد .پس همانطور که مشخص است ،مربع شکلی با پهنای ثابت نیست.

بنابراین  ،چرخهای دایرهای شکل هرچه قدر هم بچرخند ،پهنای آنها ثابت میماند .پهنای چرخهای
مربعی با چرخیدن کم و زیاد میشود ،به همین دلیل وقتی سوار ماشینی با چرخهای مربعی هستید
باال و پایین میشــوید .اکنون به این پرسش فکر کنید :آیا به غیر از دایره ،شکل پهنا ثابت دیگری
وجود دارد؟
تا مدتها ،باور بر این بود که دایره تنها شکل با پهنای ثابت است ،اما در واقع این باور درست نبود!
تعجب نکنید ،اما شــکلهای بسیاری با پهنای ثابت وجود دارد .سادهترین شکل با پهنای ثابت که
دایره نیست ،مثلث رولو نام دارد .مثلث رولو همانطور که در شکل میبینید ،از تقاطع سه دایره به
وجود میآید به طوری که مرکز هر یک از دایرهها روی محل برخورد دو دایرهی دیگر است.
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این شــکل برای برخی ریاضیدانان مانند اویلر ،از زمان قدیم شــناخته شده بود .ولی فرانتس رولو
ریاضیدان و مهندس آلمانی ( )1829-1905از این شکل درطراحیهای خود استفاده کرد و این شکل
به نام او نامگذاری شد.

همچنین مثلث رولو درمعماری و طراحی پنجرهی کلیساهای گوتیک به کار برده میشد.

یکــی از ویژگیهای جالب مثلث رولو (و دیگر شــکلهای با پهنای ثابت) قابلیت چرخش آن در
یک مربع اســت .این ویژگی تنها متعلق به شکلهای پهنا ثابت است و دیگر شکلها ،این قابلیت
را ندارند .هری واتس از این ایده برای طراحی متهای اســتفاده کرد که به جای دایره ،مربع ســوراخ
میکند .همچنین از مثلث رولو در طراحی موتورهای وانکل به منظور قدرت بیشتر و مصرف کمتر،
استفاده میشود.

مثلث رولو و دیگر شکلها با پهنای ثابت ویژگیهای جالبی دارند که شما میتوانید بیشتر راجع به
آنها جستجو کنید.
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و نتیجهی جالب اینکه همهی چرخها گرد نیستند و شما میتوانید از هر شکل با پهنای ثابت به
جای چرخ استفاده کنید! شک نکنید...
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چــرا درمــان ســرطان مشــکل اســت؟
رایـــان ســـاقیان
ویراس ــتار :هلی ــا افضل ــی
در سال  ۱۹۷۱رئیس جمهور وقت آمریکا ،ریچارد نیکسون ،علیه سرطان اعالم جنگ کردو باعث
شــد که در طی  ۵۰ســال گذشته حدود نیم تریلیون دالر ســرمایهگذاری برای درمان سرطان انجام
شود .چنین سرمایهای کمک شایانی به درک ما از چگونگی عملکرد سرطان و راههای مبارزه با آن
کردهاست .امروزه بسیاری از بیماران میتوانند با سرطان مقابله کرده و حتی آن را شکست دهند .با
این وجود ،راهی طوالنی تا یافتن درمان قطعی سرطان وجود دارد .در سال  ۲۰۱۷تنها در کشور کانادا
 ۲۰۰هزار نفر مبتال به ســرطان شــناخته شــده و  ۸۰هزار نفر از آنها جان خود را از دست دادند.
۲۷هزار نفر از این افراد سرطان کولون (رودهی بزرگ) داشتند .این آمار به این معنا است که در سال
 ۲۰۱۷به طور متوسط هر روز  ۷۵فرد جدید به سرطان کولون مبتال میشدند .بنابراین اگر صادقانه
به وضعیت نگاه کنیم ،ما هنوز درمانی برای سرطان نیافتهایم .علت این پیچیدگی در درمان سرطان
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جهشها در تنها  ۵درصد مواقع میتوانند ارثی باشــند و از
مادر و یا پدر به فرزند منتقل شــوند .در  ۹۵درصد مواقع
جهش ایجاد شده در مادهی ژنتیکی ( )DNAفرد به صورت
اکتسابی و نه ارثی است.
تمــام  ۲۰۰نوع مختلف ســلولهای بدن بــرای عملکرد
خــود پروتئینهای مختلفــی را تولید میکنند .دســتور
ســاخت تمامی این پروتئینها در توالی ژنوم (کل )DNA
هر ســلول قرار دارد.ژنوم موجود در هر ســلول توالی از
حدود ۶میلیارد حرف (باز آلی) است .این توالی بلند باعث
میشــود که احتمال ایجاد جهش در ژنوم بیشــتر شود و
اگر این جهش در دســتورالعمل ساخت یک پروتئین مهم
(مانند پروتئینهای کنترل کنندهی چرخهی سلولی) یک
سلول باشد ،آن سلول وارد چرخهی سرطانی شدن میشود.
زمانی که این سلول اولیه طی تقسیم سلولی دو سلول جدید
را به وجود میآورد ،جهش ژنتیکی نیز به سلولهای جدید
انتقال مییابد و به دلیل آنکه سلول کنترل چرخهی سلولی
خود را از دســت داده است این سلولهای سرطانی شده با
ســرعتی بیشتر از سلولهای سالم تقسیم شده و شروع به
گسترش در بدن میکنند.
حدود یک دهه پیش دانشــمندان موفق شــدند که تمامی
توالی ژنوم انســان را با دقت بــاال توالییابی کنند .پس از

چیست؟ شاید سادهترین پاسخ این باشد که سرطان بیماری
نادر است .با توجه به اعدادی که در باال گفته شد شاید این
ادعا اندکی عجیب به نظر برسد .پس برای درک بهتر این
موضوع ابتدا به این بیاندیشیم که سرطان چیست؟
به بیان ســاده سلول سرطانی سلولی از بدن خود فرد است
که کنترل رشــد و تقسیم ســلولی خود را از دست داده و
بنابراین بدون توجه و هماهنگی با ســایر بخشهای بدن
تقســیم شــده و تودهای به نام تومور را تشــکیل میدهد.
سرطان از یک ســلول اولیه آغاز میشود .در بدن هر فرد
حدود  ۲۰۰نوع ســلول مختلف وجــود دارد که هرکدام
ممکن است سرطانی شوند ،بنابراین تا به اینجا میدانیم که
سرطان حداقل  ۲۰۰نوع بیماری مختلف است که میتواند
از هر کدام از  ۲۰۰نوع ســلول در بدن ما باشــند ،اما چه
چیزی باعث سرطان میشود؟ به طور کلی میتوان عوامل
ایجاد سرطان را به دو گروه محیطی وژنتیکی دستهبندی
کرد .عوامل محیطی مانند تماس با مواد سرطانزا از جمله
اســتعمال دخانیات ،مصرف مواد غذایی ناســالم ،اشعهی
ماورا بنفش خورشــید و حتی ابتــا به برخی ویروسها
و باکتریها (مانند ویروس مولد ســرطان دهانهی رحم)
است .علت مهمتر در ابتال به سرطان عوامل ژنتیکی است
چرا که سرطان خود ناشی از جهشهای ژنتیکی است .این
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این موفقیت محققان امید داشــتند کــه با توالییابی ژنوم
سلولهای سرطانی و سالم بتوانند نوع جهش در سلولهای
سرطانی را شناســایی و ب ا آن مبارزه کنند ،اما زمانی که
محققان ژنوم تنها  ۶ســلول سرطانی را که همگی از نوع
ســرطان کولون (رودهی بزرگ) بودند توالییابی کردند،
متوجه شــدند که هــر کدام از  ۶ســلول جهش ژنتیکی
متفاوتــی دارند .در نتیجه اگرچه هــر  ۶جهش منجر به
ســرطان کولون شــده بودند ،اما نوع جهــش و در نتیجه
نــوع درمان موثر بــرای هر کدام متفاوت اســت .در هر
نوع ســرطان برخی از جهشها شیوع بیشــتری دارند و
در نتیجه مطالعات بیشــتری روی آنها انجام شده است
و روشهــای بهتری برای مقابله با آنهــا وجود دارد ،اما
همواره جهشهای جدید وجود دارد که منجر به ســرطان
شده و هنوز مطالعاتی روی آنها انجام نشده است.
سختی درمان سرطان حتی به اینجا هم ختم نمیشود .هنگامی
که دانشمندان سلولهای مختلف داخل یک تومور گرفته
شــده از یک فرد را بررسی کردند متوجه شدند که حتی
سلولهای یک تومور نیز جهشهای ژنتیکی مختلفی دارند.
موضوع از این هم پیچیدهتر میشــود وقتی مطالعات بیشتر

نشان میدهند که یک سلول سرطانی به تنهایی نیز میتواند
پیشــرفت کرده و جهشهای متعددی به جهش اولیه اضافه
کرده و در نتیجه مدام تغییر کند .این تغییرها در بیشــتر
مواقع در پاســخ به داروهای شیمیدرمانی که بیمار مصرف
میکند ایجاد میشوند .بنابراین سلول سرطانی میتواند مدام
خود را تغییر داده تا به انواع راههای درمان مقاوم شود.
بنابراین متوجه میشویم که سرطان بیماری نادر است چرا
که سرطان میتواند از  ۲۰۰نوع سلول مختلف ایجاد شود.
یک نوع از ســرطان در بدن افراد مختلف میتواند ناشی
از جهشهای ژنتیکی متفاوتی باشــد .سلولهای سازندهی
یــک تومور در بــدن یک فرد خــود جهشهای ژنتیکی
مختلفــی دارند و در نهایت هر ســلول میتواند به تنهایی
با ایجاد طیف گســتردهای از جهشها به اشکال مختلف
به روشهای درمانی مقاوم شود .مطالعهی سرطان با وجود
چنین طیف گســترهای از جهشهای ژنتیکی کاری بسیار
مشکل و نیازمند زمانی بسیار طوالنی است چرا که هیچ
دو سرطان یکسان نیستند.
گرفته شــده از ســخنرانی دکتر فیلوتــر (Dr. Harriet
 ،)Feilotterدانشگاه کویین انگلستان.
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معرفــی نقــاط کوانتومــی و کاربردهایش
مری ــم مزینان ــی
ویراس ــتار :هلی ــا افضل ــی
شــاید تاکنون واژه کوانتوم دات به گوش شما خورده باشد .کوانتوم دات یا نقاط کوانتومی دستهای از
نانوذرات میباشند ،میدانید که یک نانو ذره ،ذرهای است که ابعاد آن در حدود  1تا  100نانومتر است،
در واقع با گروهی از مواد با خواص متفاوت از حجمشــان وخواص مولکولی بیهمتا روبرو هستیم .دو
ویژگی مهم نانو ذرات ،که آنها را از گروههای دیگر مواد جدا میسازد؛ افزایش نسبت سطح به حجم
نانوذرات و همچنین تأثیرات کوانتومی آنها است.
معرفی نقاط کوانتومی
نقطهی کوانتومی یک ناحیه از بلور نیمهرسانا است که الکترونها ،حفرهها و یا هردو آنها را در سه
بعد در برمیگیرد .هر سه بعد ماده در مقیاس نانومتری قرار دارد و ویژگی اصلی این نقاط ،انتشار نور
اســت .نقاط کوانتومی ،به خاطر کوچک بودنشان ،دستهای از نیمهرساناها به شمار میروند .اهمیت
نیمهرســانا بودن نقاط کوانتومی در این است که رسانایی الکتریکی این مواد را میتوان با محرکهای
خارجی مانند میدان الکتریکی یا تابش نور تغییر داد ،تا حدی که از نارســانا به رسانا تبدیل شوند و
مانند یک کلید عمل کنند.
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این خاصیت ،نیمهرساناها را به یکی از اجزای
حیاتی انواع مدارهــای الکتریکی و ابزارهای
نوری تبدیل کرده است .پهنای نقاط کوانتومی،
بین  2تا  10نانومتر ،یعنی معادل کنار هم قرار
گرفتن  10تا  50اتم است .در این ابعاد کوچک،
مواد رفتار متفاوتی دارند و این رفتار متفاوت
قابلیتهای بیسابقهای در کاربردهای علمی و
فنی به نقاط کوانتومی میبخشد.
مطالعات درمورد ذرات کوانتومی درسال  1970شروع شد
و در ســال  1980این گروه ازنانو ذرات نیمه هادی توسط
الکســی  Ekimovبه وســیلهی ماتریس وتوسط لوئیس
 E.Brusدر محلول کلوئیدی ســاخته شد وMark Reed
اصطالح «نقطهی کوانتومی» را ابداع کرد .نقاط کوانتومی
عملکرد بســیار جالبی دارند ،به ایــن صورت که قابلیت
جذب هرتعداد الکترون وارده را دارا میباشــند .بنابراین
با وجــود دارابودن یک هســتهی اتمی خاص ،براســاس
الکترونهای وارده به آنها ،خــواص و رفتار متفاوتی از
خود بروز میدهند .به عنوان مثال ،نقاط کوانتومی درحالت
داشتن یک الکترون خصوصیات هیدروژن را دارا هستند
و با داشــتن  6الکترون منجربه تولید کربن مصنوعی و با
 79الکترون منجر به تولید طالی مصنوعی میشوند .ضمنا ً
اتمهای مصنوعی به وجود آمده توسط این سیستم قابلیت
پیوند با دیگر اتمها را دارا هســتند که این مسئله منجر
به تولید مولکولهــای مصنوعی ودر نهایت مواد مصنوعی
خواهد گردید.

بررسی خواص نقاط کوانتومی
درنقاط کوانتومی الکترونها درســت مثل وضعیت یک
اتم ،موقعیتهای گسســتهای از انرژی را اشغال میکنند.
این ذرات شــباهت زیادی به اتمهای واقعی دارند ،به همین
علت به آنها لفظ «اتم های مصنوعی» میدهند.
تعداد الکترونهای آزاد نقاط کوانتومی را میتوان به کمک
ابزارخارجی تغییر داد .این یک راه آســان برای دستیابی
بــه اتمهای مصنوعی با  ،3،2،1یا تعداد بیشــتری الکترون
میباشد .بنابراین اضافه ویا کمکردن الکترونها به ذرات
کوانتومی طیف وسیعی ازمواد مصنوعی را در اختیار بشر
قرار خواهند داد .با این وجود نباید فراموشکرد که مواد
مصنوعی تولید شــده توســط این روش ،خصوصیات مواد
اصلی رابه تمامی دارا نخواهند بود.
رفتار نوری نقاط کوانتومی بدین ترتیب است که با تاباندن
پرتــوی فرا بنفش بــه آنها ،نور مرئی بــا طول موجهای
گوناگون از آنها ســاطع میشــود .طول موج نوری که از
نقاط کوانتومی ســاطع میشود به اندازهی نقاط کوانتومی
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بازه رنگهای قابل مشاهده از یک نقطه کوانتومی با تغییر اندازه آن
امروزه در پزشــکی از نقــاط کوانتومی در تشــخیص
مــرز واقعی بین ســلولهای ســالم وســلولهای تومور
در مغــز میپردازند .تیمی از محققــان بیان کردهاند که
نقاط کوانتومی در هنگام تزریــق به حیوانات مبتال به
تومــور مغزی در محل تومور تجمــع میکنند .این نقاط
قابل رؤیت هســتند و حتی زمانیکــه تحت تابش قرار
نمیگیرنــد نیز مرئی میباشــند .زمانی کــه نور آبی یا
نــور ماورای بنفش به آنها تابانده میشــود از خود نور
فلوئورسانس قرمز ســاطع میکنند .محقق ،این نور را با
اســتفاده از دوربینهای دیجیتالی ویژه ،دریافت میکنند
و بدین ترتیب مکان دقیق تومور و حد فاصل آن با بافت
سالم را تعیین میکنند.
نشانگرهای بیولوژیکی
امکان تابــش در فرکانسهای مطلــوب ،نقاط کوانتومی
را ابزاری کارآمد برای نشــانهگذاری و تصویربرداری از
ســلولهای موجودات زنده ساخته اســت .میتوان نقاط
کوانتومــی را به انتهــای بیومولکولهای بــزرگ مانند
پروتئینها یا رشتههای  DNAمتصل کرد و از آنها برای
شناسایی و ردیابی بیماریهای درون بدن موجودات زنده
استفاده کرد.

بستگی دارد .با تاباندن پرتوی فرابنفش به نقاط کوانتومی
کوچکتر ،پرتوی نور مرئیای که ســاطع میکنند دارای
انرژی بیشــتر ،و متمایل به رنگ آبی اســت .همچنین با
تابانــدن پرتوی فرا بنفش به نقــاط کوانتومی بزرگتر،
پرتوی نور مرئیای که ســاطع میکنند دارای انرژی کمتر
بوده ،و متمایل به رنگ قرمز است.
کاربردهای نقاط کوانتومی
کاربرد نقاط کوانتومی در پزشکی
انتشار نور توسط نقاط کوانتومی در تشخیصهای پزشکی
کاربردهای فــراوان دارد .این نقاط به صورت برچســب
فلوئورســانتی عمل میکنند .در واقع نقــاط کوانتومی با
تحریک الکتریکی ،فرکانســی از نور را جذب کرده و در
فرکانس مشخص (که تابع اندازهی آنها است) به نشر نور
میپردازند .این ذرات همچنین میتوانند بر حســب ولتاژ
اعمال شده ،به انعکاس ،شکســت یا جذب نور بپردازند.
نقــاط کوانتومی میتوانند به گونهای تنظیم شــوند که در
رنگهای مختلف با یک طول موج نور معین بدرخشند .به
عبارتی میتوانیم نقاط کوانتومی را بسته به فرکانس مورد
نیاز نور انتخاب کنیم و باعث شویم تا یک گروه از نقاط
کوانتومی مشابه گروه دیگری با یک طول موج بدرخشند.
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با سرعت بســیاری در حال گسترش است .مشکل اصل ِی
سلول خورشیدی کنونی ،هزینهی باال و کارآیی ک ِم آنها
اســت .سلولهای خورشــیدی از مواد نیمهرسانا تشکیل
شــدهاند که با جذب نور خورشید ،به نحوی باعث ایجاد
نیروی محرکهی الکتریکی میشوند .سلولهای خورشیدی
سیلیکونی توانایی الزم برای تبدیل تمام انرژی فوتونهای
جذب شــده به الکتریســیته را ندارند .از سوی دیگر ،به
علت قیمت باالی مــواد خام نیمههادی و نیز فرآیندهایی
کــه برای تبدیل مــواد خام به ســلولهای کاربردی نیاز
اســت ،هزینهی تولید این سلولها بسیار باال است .نقاط
کوانتومی انقالبی را در تولید سلولهای خورشیدی ارزان
قیمت با بازدهی باال آغاز کرده اســت .نقاط کوانتومی با
استفاده از اندازهی منحصربه فردشان از قابلیتهای مهمی
برای برقراری تعامل نوری با منبع نور برخوردار هســتند
و میتوانند بازدهی سلولهای خورشیدی را تا بیش از 90
درصد افزایش دهند.
منبع:

کامپیوترهای کوانتومی
ازنقاط کوانتومی میتوان برای نمایش یک بیت کوانتومی-
یا کیوبیت -در یک کامپیوترکوانتومی استفاده کرد .در
واقع کامپیوتر کوانتومی دستگاهی است که یک پدیدهی
فیزیکی را بر اساس قوانین مکانیک کوانتومی به صورت
منحصر به فــردی در میآورد تا به صورت اساســی یک
حالت جدید از پردازش اطالعات را تشخیص دهد.
عناصر مدارهای نوری
یکی از اصلیترین چالشهای صنعت ارتباطات ،ســرعت
انتقال دادهها است که در حال حاضر به علت محدودیت
طبیع ِی نیمهرساناها در جذب و پاسخ به سیگنال ،نمیتواند
بیشتر از این شود .خواص ویژهی نقاط کوانتومی ،میتواند
بر این مشــکل فائق آید .نقاط کوانتومی همچنین قابلیت
ایجاد لیزرهای کارآمدتر با اغتشاش کمتر برای ارتباطات
سریعتر را فراهم میکنند.
سلول های خورشیدی
در نبود سوختهای فسیلی ،یکی از منابع مهم تولید انرژی
الکتریکی تابش خورشید است .به دلیل افزایش نیاز بشر
به منابع انرژی پاک ،صنعت تولید ســلولهای خورشیدی

Jacak, Lucjan, Pawel Hawrylak, and Arkadiusz

Wojs. Quantum dots. Springer Science & Business Media, 2013

تصویر الکترون عبوری از ساختار نقطه کوانتومی گالیم آرسناید
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فیزیک
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پیچیدگـــی مســـئلهی هـــزارهی ســـوم
بخ ــش اول
ســعیده زارع بنادکوکــی
در روزهایی که هوا آلوده نیست اگر به آسمان نگاه کنید ،دستههایی از پرندهها را مشاهده میکنید که
در آسمان به دنبال هم حرکت میکنند .آنها با نظمی چشمگیر از این سو به آن سو میروند .اگر اهل
دیدن مستندهای حیات وحش باشید نیز صحنههای زیادی را دیدهاید که در آن ماهیهای کوچک مانند
یک ارتش به نبرد با مهاجم خارجی میپردازند .اینها مثالهایی از سیستمهای پیچیده هستند .در این
مقاله میخواهیم بدانیم یک سیستم پیچیده چیست و چه ویژگیهایی دارد؟ به همین دلیل ،در ادام ه ابتدا
با بیان تاریخچهای از پیشرفت «علم فیزیک» به مقول ه ی «پیچیدگی» که مسئلهی مهم قرن بیست و یکم
است خواهیم رسید و سپس با بررسی چند مثال از سیستمهای پیچیده به بیان ویژگیهای این سیستمها
میپردازیم .همچنین جالب توجه اســت که بدانید نوبل فیزیک در سال  ۲۰۲۱به فیزیکدانانی که به
تحقیق در سامانههای پیچیده میپردازند تعلق گرفته است.
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کنجکاوی بشــر منجــر به درک شــگفتیهای
طبیعت میشود

انســانها از گذشــتههای دور دربارهی پدیدههایی که در
اطرافشــان رخ میداد کنجکاو بودهاند و سعی بر فهمیدن
آنها داشتند .برخی از نظرات پیشینیان ما دربارهی پدیدههای
طبیعی در قالب متون فلسفی و فیزیکی برای ما به یادگار
باقی مانده اســت .اگر نگاهی به این یادگاریها بیندازیم
خواهیم دید که اولین نظریهپردازیها از فالســف ه یونانی،
به ویژه ارســطو شروع شده اســت .ارسطو معتقد بود هر
پدیدهای به علتی رخ میدهد .پس از سالها تکوین و تکامل
فهم بشر و پیشرفت نظریاتش درباره ی پدیدههای طبیعی،
نیوتن حدودا ً سیصد و سی سال قبل با انتشار کتاب اصول

دورانی که در آن با پدیدههای جدیدی نظیر تابش جســم
سیاه ،آزمایش یانگ و پدیده ی فوتوالکتریک مواجه شده
بودند .این پدیدهها با دیدگاه فیزیک کالسیک قابل توصیف
نبودنــد .فیزیکدانان برای فهم ایــن پدیدههای جدید باید
عینکشان را عوض میکردند .آنچه که مکانیک کوانتومی
در قرن بیست میالدی مطرح کرد ،شامل عدم قطعیت و نگاه
احتماالتی به طبیعت بود .نگاهی که سرانجام منجر به ایجاد
پارادایمی جدید در علم ،به عنوان فیزیک مدرن شد.
از زمــان پدیدار شــدن مکانیــک کوانتومی تــا امروز
پدیدههای بســیاری به خوبی توصیف و تبیین شدهاند .ما
اکنون اطالعات زیــادی از پدیدههای زیراتمی داریم .زیرا
با پیشــرفت شــتابدهندهها و دقیقتر شــدن روشهای

ریاضی فلسف ه طبیعی دریچهی جدیدی را برای نگاه کردن
به مسائل فیزیکی گشود .بعد از نیوتن ،ماکسول نظریهی
الکترومغناطیس را ارائه میدهد و به این ترتیب شالودهی
فیزیک کالسیک شکل میگیرد.
اواخر قرن نوزدهــم دوران جدیدی برای فیزیکدانان بود.

اندازهگیری دانش ما نسبت به پدیدههای زیراتمی افزایش
یافته است .امروز میدانیم که هر چه در اطراف ما وجود
دارد از اتمها ســاخته شده اســت .در ضمن اگر بخواهیم
کمی بیشتر وارد جزییات شویم میدانیم اتمها از الکترون،
پروتون و نوترون ســاخته شدهاند .اما خوشبختانه اینها
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به خوبی تفسیر کنیم؟» «آیا به عنوان یک زیستشناس
میتوانیم رفتار انســانها را در شرایط مختلف پیشبینی
کنیم؟» «آیا میتوانیم مســائلی نظیر پخش شایعات و یا
بیماریها را در دنیا به خوبی پاسخ دهیم؟»
پاسخ به این سؤالها منفی بود.
به نظر میرســید دوباره زمان آن فرا رســیده اســت که
دانشمندان برای فهم بخشهایی از طبیعت که از دانش بشر
پنهان مانده بود ،رویکرد جدیدی اتخاذ کنند .فیلیپ وارن
اندرسن فیزیکدان آمریکایی برنده جایزهی نوبل از جمله
افرادی بود که با انتشار مقالهی معروف خود تحت عنوان
«بیشتر ،متفاوت است» زمینه را برای اتخاذ این رویکرد
جدید فراهم آورد.
او در مقالــ ه ی خــود چنین گفت« :اینکــه بتوانیم جهان
اطرافمان را بــه قوانین بنیادی کاهش دهیم ،به این معنی
نیست که بتوانیم با کنار هم گذاشتن قوانین بنیادی ،جهان
را دوباره بازسازی کنیم».
در حقیقــت هرچه فیزیکدانان ذرات بنیادی بیشــتری
دربــارهی قوانین بنیادی حاکم بر طبیعت به ما میگویند،
ارتباط کمتری میان قوانین بنیادی و مسائل جدی در سایر
حوزههای علوم تجربی و انسانی پیدا میکنیم .پدیدههایی
مانند مغز انســان ،اقتصاد ،سیســتم ایمنی بدن ،و زندگی
جمع ِی گونههای جانوری پدیدههایی هستند که نمیتوان با
بررسی تکتک اجزای رفتار آنها ،رفتار کلیت سیستم
را توصیف و پیشبینی کرد .در بخش دوم ،به تعدادی از این
پدیدهها نگاهی دقیقتر خواهیم انداخت

تمام اطالعات ما نیست .اکنون به مدد کشفیات انجام شده
در حــوزهی فیریک ذرات بنیادی ،میدانیم که در طبیعت
ساختارهای بنیادیتری مانند فرمیونها ( )Fermionsو
بوزونهــا ( )Bosonsهم وجود دارند :فرمیونها شــامل
کوارکهــا و لپتونها ( )Leptonsهســتند و بوزونها
هم شــامل ذراتی چون فوتونها و گلوئونها ()Gluons
هســتند .البته پیشرفتهای چشمگیر در قرن بیستم فقط
مختص به فیزیک نبود .توسعۀ ریاضیات و علوم کامپیوتر
باعث شد تا ابزارهای محاسباتی دقیقتر شوند و به همین
دلیل دانشــمندان در میانههای قرن بیســتم میالدی تصور
میکردند که میتوانند به کمک ابزارهای محاســباتی و
نظریــات ریاضی تمام پدیدههای عالم را به صورت ریاضی
مدلسازی کنند.

بیشتر ،متفاوت است

در اواخر قرن بیســتم با پیشرفت چشــمگیر حوزههای
مختلف علوم ،مسائل دیگری برای دانشمندان به وجود آمد.
مسائلی که این بار چشــم به مرزهای علوم داشت .در آن
ال
زمان ذهن دانشمندان درگیر پرسشهای زیادی بودند؛ مث ً
آنها از خود میپرســیدند که« :حاال که اتمها را به خوبی
میشناســیم آیا خواهیم توانست مسائل شیمی آلی را هم
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کنفرانــس علــوم و تکنولــوژی در ســایهی کرونــا
هلیـــا افضلـــی
روزانه بیش از یک میلیارد کودک در سراســر جهان به کالس درس میروند.
امروزه کودکان و نوجوانان بیش از هر زمان دیگری در دورههای پیشدبستانی،
ابتدایی و متوســطه ثبت نام میکنند .با این حال ،برای بسیاری از آنها ،تحصیل
در مدرســه منجر به یادگیری نمیشود و این موضوع نیاز فوری به تجدیدنظر در
آموزش را ایجاد کرده است .کمبود معلمان آموزش دیده ،ابزار آموزشی ناکافی،
کالس هــای موقت و امکانات بهداشــتی ضعیف ،یادگیری را برای بســیاری از
کودکان دشوار میکند .تخمین زده میشود که ششصد و هفده میلیون کودک و
نوجوان در سراســر جهان قادر به رسیدن به حداقل سطح مهارت در خواندن و
ریاضیات نیستند .این بحران یادگیری بزرگترین چالش جهانی برای آمادهسازی
کودکان و نوجوانان برای زندگی ،کار و شهروندی فعال است.
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موضوعات کنفرانس میتوان به آموزش علوم به روشهای
جــذاب برای کودکان ،نقش روباتها در آیندهی بشــری
و روشهای نگارش یک تحقیق مناســب اشاره کرد .در
این کنفرانس عالوه بر ســخنرانیهای متعدد و کاربردی،
کارگاههایی نیز برگزار شد .هدف این کارگاهها افزایش
تمرکز و دقت شرکتکنندگان بود.
شرکت در این کنفرانس برای من تجربهی خیلی خوبی بود
زیرا باعث شــد با مشکالت یادگیری و اهمیت یادگیری
علوم بیشــتر آشنا شــوم و شــاهد تالشهای مؤسسات
گوناگون و افراد مختلف برای رفع مشــکالت یادگیری و
طراحی روشهای یادگیری جذاب در دوران کرونا باشم.

تمام ای ن معضالت دلیلی شــد که من در کنفرانس علوم و
تکنولوژی با تمرکز بر یادگیری در دوران کرونا شرکت
کنــم .این کنفرانــس به مدت پنج روز برگزار شــد و از
شرکتهای موفق مختلفی دعوت شد که در این کنفرانس
سخنرانی داشته باشند .کنفرانس با سخنرانی یک سازمان
حمایت از زنان شروع شــد .مؤسس این مجموعه معتقد
بود که آیندهی دنیا وابسته به هوش مصنوعی و تکنولوژی
اســت و زنان برای ورود به جامعهی کاری آینده ،در هر
شغلی که باشند ،به تکنولوژی نیاز دارند .سخنرانی بعدی
از طرف یک مؤسســهی هوانوردی بود کــه برنامههای
آموزشــی خودش را با شــیوهای نوین بیان کرد .از دیگر
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المپیـــاد تغییـــرات اقلیمـــی

هلیـــا افضلـــی
ثن ــا مرعش ــی
اولین بار تیر امسال بود که یک تیتر جذاب نظرمان را به خود جلب کرد؛
آن هــم تیتر یک المپیاد که هم رایگان بود و هم جایزهی نقدی داشــت.
کنجکاو شــدیم و اطالعات بیشــتری دربارهی آن به دست آوردیم .پس
از کنکاش بســیار ،تصمیم گرفتیم در این المپیاد ثبتنام و شانس خود را
امتحان کنیم .این المپیاد ،یک المپیاد زیستمحیطی با تمرکز بر تغییرات
اقلیمی بود و توسط افراد جوان و بعضا ً دانشآموزان دبیرستانی از سراسر
جهان بدون توجه به ملیت ،جنســیت و نژاد مدیریت میشد .تمام المپیاد
توسط یک مؤسسه به همین نام اداره میشد که زیرمجموعههای دیگری
هم داشت که موضوعات و اهداف بســیار جذابی را دنبال میکردند .این
المپیاد ،از ســه مرحلهی مقدماتی ،نیمهنهایی و فینال تشکیل شده بود که
اهدای جوایز آن در نشســت تغییرات اقلیمی گالسکو( )COP26که به
تازگی به اتمام رسیده است ،برگزار شد.
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بلــه! گروه ما هم به مرحلهی نیمهنهایــی صعود کرد .این
مرحله شرایط متفاوتی با مرحلهی مقدماتی داشت .مثالً
اینکه هرگروه میتوانست زمان امتحان را خودش انتخاب
کند .در نیمهنهایی شکل امتحان به همانصورت مرحلهی
مقدماتی بود ،با این تفاوت که پس از سپری کردن امتحان
کتبی ،یک مصاحبهی شفاهی با یکی از داوران ،که به مدت
پانزده دقیقه و دربارهی مطالب نوشته شده بود ،اضافه کرده
بودند .از این مرحله هم پنجاه گروه به فینال صعود کردند.
مرحلهی فینال تفاوت زیادی با مراحل قبل داشت؛ به این
شــکل که سه موضوع و درواقع سه سؤال به همه گروهها
پیشنهاد شــده بود و هرگروه میتوانست موضوع خود را
انتخاب کند .در نهایت سه گروه برتر در نشست تغییرات
اقلیمی پروژههای خود را ارائه دادند و جایزهی نقدی بین
این سه گروه تقسیم شد.
جدا از ســختیهای این مسیر و ســپری کردن امتحاناتی
طوالنی ،ما این المپیاد را به هــر فردی که انگیزهای برای
تغییر شرایط اقلیمی موجود دارد و به کسب اطالعات در
زمینهی تغییرات اقلیمی و نوشتن و خواندن مطالب معتبر
عالقهمند است ،توصیه میکنیم.

مرحلهی مقدماتی به این شکل بود که به شرکتکنندگان
هیچ اطالعاتی درباره سؤاالت داده نمیشد و تنها قبل از روز
مسابقه ،سه موضوع کلی به هر گروه داده میشد که یکی
آن گروه یکی از سه موضوع را انتخاب میکرد و سؤاالت
هم در مورد همان موضوع بود .مرحلهی مقدماتی قرار بود
طی ســه ساعت برگزار شــود؛ به این شکل که ابتدا یک
موقعیت به شــما داده میشد (یک مشکل زیستمحیطی
در یک کشور مشــخص) و بعد از شما سه سؤال مرتبط
با این مســئله پرسیده میشد و درنهایت هم یک خالصه
از تمامی مطالب نوشــته شده الزم بود .نکتهی بسیار مهم
دربارهی این المپیاد ،معتبر بودن تمام اطالعات بود و اینکه
تمامی اطالعات باید بدون کپیکردن از منابع دیگر نوشته
میشد و عدم ســرقت ادبی از اهمیت بسیاری برخوردار
بود .مسئلهی قابل توجه و مهم دیگر ،برخورداری از سطح
زبان انگلیسی باالتر از متوسط بود ،زیرا تمامی مراحل به
انگلیسی برگزار میشد که برای درک صورت سؤاالت و
برای نوشتن مطالب و از آن مهمتر ،برای برقراری ارتباط
با دیگران ،سطح زبان نقش بسیار مهمی ایفا میکرد .در این
المپیاد پانصد گروه به مرحلهی نیمهنهایی صعود کردند.
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مشکالت اقلیمی در سراسر جهان وسیعتر از آنچه که ما
فکر میکنیم است و تنها راه نجات ما ،زمین ما و دنیای ما،
قدم برداشتن است!

به جرأت میتوان گفت شــرکت در ایــن المپیاد ،یکی از
بهترین تجربههای ما بود .ما با اطالعات سطحی به سمت
این المپیاد رفتیم .اما این رویداد ،به ما دید بسیار خوبی از
مشــکالت موجود اقلیمی داد که باعث شد متوجه شویم
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رودابـــه کمالـــی
ویراســـتار :تـــوکا فاضـــل

دختــرک و پرنــده
دخترکی از خیابان میگذشت .از درخت کنار پیادهرو صدای پرندهای را شنید .صدای پرنده با همهی
صداها فرق داشــت .صدایش مثل سوسوی هزار ستاره میدرخشــید .صدای پرنده طنابی به دورش
انداخت و به درخت بســتش .عاشق صدای پرنده شــد و کنار درخت ایستاد؛ پرنده از دیدن دختر
خوشحال شد و تمام روز برایش آواز خواند ،هر آوازی که بلد بود .دختر کنار درخت ایستاد.
دختر از صدای پرنده ســیر نمیشد و هر روز برای شنیدن آواز پرنده به کنار درخت میرفت و به
النهی پرنده نگاه میکرد .پرنده روزهای اول خوشحال بود و ساعتها آواز میخواند و هرچه بلد
بود بارها میخواند ،اما چند روز که گذشت ،مجبور شد که به دنبال غذا برود و خیلی وقتها که
دختر میآمد ،پرنده نبود و وقتی میرسید ،خسته بود و چهچهای میزد و میخوابید و دختر به امید
بیداری پرنده ،ســاعتها میایستاد تا شاید دوباره آواز پرنده را بشنود و خیلی روزها حتی چهچه
هم نمیزد و یا از النه نگاهی به دخترک نمیانداخت ،ولی دخترک ،مسحور صدای پرنده ،امیدوار
میایســتاد .ساعتها و شاید روزها ،و یکبار یک هفته منتظر ماند تا شاید لحظهای صدای پرنده
را بشــنود .یک سال گذشت و دختر در سیصد و شصت و پنج روزی که گذشته بود گاهی آوازی
شنیده بود ،شاید شصت یا شصت وپنج بار ،اما سیصد و شصت و پنج سالم مادرش را نشنیده بود،
سیصد وشصت وپنج لبخند پدرش را ندیده بود ،سیصد مهربانی را بیپاسخ گذاشته بود و دویست
حالت چطور است را جواب نداده بود .صد نگاه مهربان را فراموش کردهبود .پنجاه هدیه را ندیده
گرفتهبود .ده تولد عزیزترین دوستهایش را فراموش کرده بود و ...؛ و پرنده فقط یک پرنده بود.
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از می ــان کتابه ــا

روژیـــن فروزنـــدگان
عمرباختهها ،عاشق عمر دیگران میشوند.

سال بلوا  /عباس معروفی

ما غیر از آرزوهاى بزرگ تقصیرى نداشتیم.

سووشون /سمین دانشور

وقتی آدم یک نفر را دوست داشته باشد بیشتر تنهاست ،چون نمیتواند به هیچکس جز به همان
آدم بگوید که چه احساسی دارد و اگر آن آدم کسی باشد که تو را به سکوت تشویق کند ،تنهایی
تو کامل میشود.
سمفونی مردگان /عباس معروفی
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توگو کند ،به زبان
عشق پنهانی عشقی است که انسان جرأت نمیکند هرگز با هیچکس دربارهی آن گف 
بیاورد ،به هر دلیلی که بخواهید  -از لحاظ قیود اجتماعی ،از نظر طبقاتی ،به سبب اینکه معشوق ادراک
نمیکند و به هر علت دیگری آن عشق است که درون آدم را میخورد و میسوزاند و آخرش مانند نقرهی
گداخته شفاف و صیقلی میشود.
چشمهایش /بزرگ علوی
خود او نمیدانست راه زندگیاش چیست .دریا را ،طوفان را دوست داشت ،اما در ساحل هم آرامشی بود.
چمدان /بزرگ علوی
گاه عشــق گم است؛ اما هســت ،هست چون نیست .عشق مگر چیست؟ آنچه که پیداست؟ نه ،عشق اگر
پیدا شد که دیگر عشق نیست .معرفت است .عشق از آن رو هست که نیست .پیدا نیست و حس میشود.
میشوراند .منقلب میکند .به رقص و شلنگاندازی وا میدارد .میگریاند .میچزاند .میکوباند و میدواند.
جای خالی سلوچ /محمود دولت آبادی
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یـادداشـتـ ــی ب ــر ی ــک کت ــاب

یـک شـب فاصلـه

دین ــا دس ــتمالچی
ویراســتار :مهشــید جنیدی جعفری

یک شب فاصله اثر جنیفر ای .نیلسن است که عادله قلیپور آن را ترجمه کرده .این کتاب
برای نوجوانان نوشته شده و داستانی خیرهکننده ،قدرتمند و پر از تعلیق از زمان ساخت
دیوار برلین و تقسیم آلمان به نیمهی غربی و شرقی است .داستان زندگی گرتای شجاع و
باهوش دوازده سال ه و تالشش برای فرار از زندگی دشوارش را تعریف میکند ،اما آنچه
در پس آن وجود دارد ،مفاهیم عمیق و ارزشمندی چون شجاعت ،شهامت ،آزادی ،وفاداری
و مبارزه با بیعدالتی است .این کتاب که جوایز متعددی را از آن خود کرده است ،عالوه
بر ارائه کردن اطالعات تاریخی به نوجوانان ،این ســؤال را در ذهنشان ایجاد میکند که
ماهیت اصلی درستی و نادرستی ،حق و ناحق و عدالت و بیعدالتی چیست.
این کتاب میتواند نمونهی خوبی برای مفهوم نور امید باشد .آیا تا به حال خواستهاید برای
مواجهه با یک مشــکل ،دوری از آن و حلکردنــش کاری برای خودتان بکنید و دلتان
شجاعت بخواهد؟ این داستان به این موضوع اشاره دارد و نشان میدهد یک دختر دوازده
ساله در ماجراجویی چگونه دنبال راهحل میگردد .در شرایطی که همه به نوعی در خانه
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یا در این دنیا یا شــاید در امواجی از احساسات گیر افتادهایم ،این داستان همراهمان میشود .حس میکنیم
کسی در ذهنمان یا در دنیایی دیگر ،همچون ما مشکلی بزرگ دارد و در این مسیر هر دو در حال جنگیدن
هستیم و تنها نیستیم .من با این کتاب بسیار حس نزدیکی کردم و در عین حال درسهای زیادی از آن یاد
گرفتم .بعد از خواندن این داستان احساس میکنم که حمایت خانواده میتواند برای ما بسیار قوی باشد و
اراده از آن قویتر.
این داســتان طوری نوشته شــده که احساسات و موقعیتها در آن راحت و قابل فهم است و کششی را در
شما ایجاد میکند که مدام دلتان میخواهد ،سریعتر متوجه ادامهی آن شوید .در حین خواندن کتاب ،آنقدر
همراه شــخصیت میشوید که با او حس یکیشــدن میکنید و این تجربهی فوقالعادهای است .اگر به دنبال
خواندن روند یک موفقیت ،همراه با فراز و نشــیبهای واقعی و بدون دخالت قدرتهای ماورایی هستید،
این کتاب فوقالعاده را به شما معرفی میکنم.
بخشی از داستان:
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نق ــد و بررس ــی داس ــتان

بداهـــه در المینـــور

*

نفیســه نصیــران
ویراســتار :هلیــا افضلی

«بداهه در المینور» روایت چند تکهای اســت که به برههای از زندگی چهار زن «نیل ،آیدا ،ثریا و آرزو» و البته
مردی به نام «بهمن» میپردازد .داستان با ماجرایی که برای نیل پیش آمده آغاز میشود .نیل پدرش را به تازگی از
دست داده و تحت فشار خواهرش ناچار به ترک و تخلیهی خانهی پدری است .او چارهای ندارد ،جز آنکه برخی
وســایل خانه را و از جمله آکواریوم پدرش را به حراج بگذراد .نیل متن زیبایی برای آگهی آکواریوم مینویسد
و آن را برای فروش آگهی میکند .از اتفاق بهمن که نویســندهی محبوب نیل هم هســت ،جذب این آگهی و این
آکواریوم به فروش گذاشته میشود و قصد خرید آن را برای تولد پدرش ،میکند تا سرآشتی را با او که به خاطر
رفتن زنش «آرزو» و در واقع بیعرضگیاش قهر کرده؛ باز کند و این آغاز ماجرا است.
بارزترین ویژگی بداهه در المینور همین چند تکه بودنش است .همین که در هر فصل به شخصیت یا شخصیتهایی
میپردازد .این ویژگی باعث شده که رمان یک شخصیت ثابت محوری به معنای متعارف نداشته باشد اما به هر
حال شــخصیت نیل که داســتان هم با او آغاز میشــود ،چون رودی در همه جای داســتان جاری است و مسیر
زندگیاش با زندگی دیگر شــخصیتهای داســتان در یک یا چند نقطه تالقی میکند .برای همین میتوان گفت
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میتوان گفت نویسندهی رمان «بداهه در المینور» توانسته
کشــتی رمانش را بعــد از ماجراهایی که مســافرانش با
خودشــان ،پیرامونشــان و آدمهای دور و برشان دارند ،به
سالمت به ساحل ذهن خواننده برساند و درست شبی که
قرار است قسمتهایی از اپرای ثریا را ببیند ،در کنار هم
جمعشان کند تامیانشان یکدلی پیش آید و با زبان روایت
به من خواننده بفهماند ،که گریزی نیست از با هم بودن .ما
همه با تمام رنجها ،ماجراها و مصیبتهایی که داریم و بر
خــود و دیگران روا میداریم ،یک تنیم و ناگزیریم از این
یکی بودن ،یکی شدن.
از مرجــان صادقی دو مجموعه داســتان دیگــر ،مردن به
روایت مرداد و هاســمیک به چاپ رسیده که کتاب اول
در سال  1395کاندید جایزهی جالل شده است.

که او مهمترین شــخصیت داستان است .او که موهای فر،
قلم روان و عروسکهای دستدوزش؛ شخصیت نرمخو،
ساده و راحتش او را بدل به شخصیتی دوستداشتنی کرده.
با اینکه تعدد روایتهــا اجازه نمی دهد همراهی ،همدلی
و حتــی همذاتپنداری به میزان آنچــه که معموال ً میان
شخصیت اصلی و خواننده پیش میآید ،اینجا اتفاق بیفتد.
از نکات برجستهی این رمان ،میتوان به انتخاب زاویهدید
دانای کل اشاره کرد .این انتخاب به جا ،به نویسنده کمک
کرده اســت که بدون سوگیری خاص راوی روایت درون و
بیرون شخصیتهای داستانش باشد .این زاویه دید درست در
کنار نثر زنده و پویای مرجان صادقی که سرشار از توصیفها
و تشبیهها و استعارههای ادبی است ،جذابیتی ایجاد کرده که
اگر نخواهیم حتی کل داستان را هم دنبال کنیم ،از هر میزانی
که خواندهایم به قدر کافی محظوظ شویم.

*بداهه در المینور نوشتهی مرجان صادقی ،نشر ثالث 1399
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تازههـــای انتشـــارت
اعـالم خطـر
نویســـنده :راحلـــه پـــورآذر
تصویرگ ــر :نرج ــس محم ــدی

جنگ که میآید با خودش ویرانی و وحشــت و هزار جور مصیبت دیگر میآورد ،اما
در گیرودار تمام مصیبتها نگاه بچهها همیشه متفاوت است ،طنز و امید دارد و آدمها
را به زندگی وصل میکند.
از جنگ ایران و عراق فراوان نوشــتهاند و گفتهاند؛ ایــن کتاب اما از دید یک بچهی
دبستانی است که جنگ قاطی خاطرات روزمرهاش شده و مثل اکثر بچهها بدون آنکه
وقایع را بزرگ یا کوچک کند ،با کنجکاوی شاهد ماجراست .کتاب برای بچهها پر
از طنز و دغدغههای مشابه است و برای بزرگترها تداعی خاطرات مشترک.
«این داســتانها خاطرات من از روزهایی است که پای بمبها به آسمان شهر باز شد،
روزهایی که جنگ وارد جریان زندگی ما شد و برای همیشه جایش ماند».
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ســـبک عکاســـی منظـــره
مائـــده واعظـــی
ویراســـتار :ســـیما صادقـــی
عکاسی منظره ( )Landscape photographyنوعی عکاسی است که در آن از فضای طبیعی در زمین
عکاسی میشود .عکس منظره یا لندسکیپ ،تصویری است که وجود انسان یا اثرات انسان در آن مانعی
ندارد اما این عکسها معموال ً فاقد حضور و تأثیرات انسان هستند .عکسهای منظره به دلیل نیاز به عمق
میدان با وضوحی باال معموال ً با لنزهای واید عکاسی میشوند .در این سبک عکاسی معموال ً این حس به
گرفته است .عکسهای منظره از مؤثرترین

بیننده القا میشود که گویی در محیط و منظرهی عکاسی قرار
ابزار برای صنعت گردشگری و جذب توریست شناخته میشوند.
سبک عکاسی منظره بهطور کلی دارای سه بخش عکاسی مناظر طبیعی ،عکاسی مناظر شهری و عکاسی
مناظر در شب است.
در عکاسی از مناظر طبیعت ،دریا و ساحل سوژهای متداول است .برای عکاسی از دریا و ساحل استفاده
از لنزهای واید بهترین انتخاب است .لنز واید در مقایسه با سایر لنزها این امکان را برای عکاس فراهم
میکند که دامنهی بیشــتری از منظره را در دســترس داشته باشد و در نتیجه جزئیات برجسته را بهتر
ثبت کند .برای ثبت حرکت امواج از سرعت پایین شاتر استفاده میشود .کویر هم مضمون دیگری برای
عکاسی از مناظر طبیعی است .با وجود اینکه برای عکاسی از کویر هم استفاده از لنزهای واید که دامنهی
وسیعی را در برمیگیرند توصیه شده است ،اما برای مبالغه در جزئیات و برجستهتر شدن خطوط تپههای
شنی میتوان از لنزهای تله هم استفاده کرد .بهدلیل وجود یک پالِت رنگی تقریبا ً یکنواخت و ثابت در
اکثر مناظر کویری ،نورپردازی این مناظر برای ثبت تصویری خیرهکننده ،اهمیت زیادی دارد .جنگل و
کوهستان ،موضوعات دیگری هستند که در عکاسی منظره مورد توجه قرار میگیرند .در عکاسی جنگل
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از لنــز واید برای زاویهی دید بیشــتر ،لنز ماکرو برای تصاویر نزدیک و کلــوزآپ و لنز تله برای ثبت عکس از
نماهای دور و غیرقابل دسترس استفاده میشود.
زندگی شهری اخیرا ً به یک سوژهی متفاوت و خیرهکننده برای عکاسان تبدیل شده و سبک جدیدی را به عنوان
عکسبرداری از مناظر شــهری ( )Cityscape Photographyبه وجود آوردهاســت .عکاســی از مناظر شهری
شــامل دورنمای شهرها تا نماهای داخل شهر،
ثبت برجها و ساختمانها در کنار حرکت پر
جنب و جوش مردم و ماشینها است .لنزهای
واید بزرگترین مزیت را برای عکاسی مناظر
شــهری دارند .این لنزها امــکان ثبت مناظری
وسیعتر را دارند و در بعضی لوکیشنها امکان
خلــق عکسهایی با پرســپکتیو و زاویهدهی
سازههای شهری و ســاختمانها را به عکاس
میدهند .انتخاب مکان هم از موارد مهمی است
که در عکاســی منظره ،به خصوص عکاســی
مناظر شــهری ،به آن پرداخته میشود .در پیدا
کــردن محل مناســب باید شــهر را به لحاظ
موقعیت قرارگیری اصــول مهمی مثل عناصر
مهم شهری ،تقاطعهای پرتردد و زوایای مناسب
مورد بررســی قــرار داد .پرســپکتیو و زاویه
ساختمانها ،جهت حرکت ماشینها ،اِلمانهای
شناخته شده ،برای مثال در عکاسی شهر تهران
برج میالد و برج آزادی و یا در عکاســی شهر
پاریس برج ایفل ،بسیار مهم خواهد بود.
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عکاسی مناظر در شب ( )Nightscape Photographyشامل تمام چشماندازهای طبیعت یا شهر در ترکیب با آسمان،
ستارهها ،کهکشان و اجرام آسمانی است که در شب با دوربین قابل ثبت اند .البته عکاسی آسمان شب در دو بخش نجوم
و منظره انجام میشود .بخش نجوم که با نام عکاسی نجومی ( )Astrophotographyسبکی مستقل از عکاسی منظره
است ،با اولویت دادن به اجرام آسمان انجام میشود .اما بخش لندسکیپ با توجه به زیباییهای مناظر زمین در ترکیب با
آسمان شب انجام میشود .برای ثبت عکسهای با کیفیت در شرایط کمنور به دوربینهای  SLRنیاز است .همچنین واید
بودن لنز کمک میکند فضای بیشــتری از کادر و منظرهی مورد نظر عکاس در عکس ثبت شود .با توجه به این موضوع
که در عکاســی روز موضوع عمق میدان مطرح اســت؛ معموال ً از دیافراگمهای بسته استفاده میشود ،اما در عکاسی شب
که عکاس با نور کم مواجه اســت استفاده از تمام امکانات برای رساندن نور بیشتر به سنسور اهمیت دارد .یکی از این
امکانات ،دیافراگم باز لنز است که کمک میکند نور بیشتری به سنسور دوربین برسد.
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زمان مناســب در عکاســی منظره از جمله نکات مهم دیگر برای ثبت عکس است .در تمامی ساعات روز
میتوان به عکاسی منظره پرداخت اما زمانهای محدودی برای ثبت تصاویر خاص معرفی میشوند.
زمان طالیی که به  Golden hourیا  Golden Timeهم معروف است نمونهای از این زمانهای محدود
و خاص است .در این زمان از روز تضاد میان عناصر منظره کم شده و اشباع رنگها افزایش مییابد.در زمان
طالیی سایه عوامل موجود در طبیعت بلندتر از ساعات دیگر است که جذابیت عکسها را بیشتر میکند.
زمان طالیی از دقایقی مانده به طلوع خورشید شروع شده و تا حدود یک ساعت بعد از آن ادامه دارد و در
پایان روز از یک ســاعت مانده به غروب خورشــید شروع شده و تا سی دقیقه پس از پایین رفتن آن از افق
ادامه خواهد داشت .بسته به شرایط جوی ،این زمان میتواند کمی طوالنیتر یا کوتاهتر باشد.
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موقعیت زمانی مناسب دیگر برای عکاسی لندسکیپ زمان آبی یا  Blue Timeاست .زمان آبی
در ابتدای روز از یک ساعت مانده به طلوع خورشید شروع میشود و تا دقایقی قبل از روشن شدن
هوا و تغییر رنگ آســمان ادامه دارد .زمان آبی در پایان روز پس از غروب خورشید شروع شده
و تا حدود یک ساعت بعد ادامه خواهد داشت .در این بازهی محدود ،نور آبی آسمان به بیشترین
حد اشباع میرسد که باعث میشود محیط منظره ،تم سرد داشت ه باشد .اگر این مجموعه رنگها
با اهداف عکاس همخوانی داشت ه باشد ،شرایط مطلوبی برای عکاسی فراهم میسازد.
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انسل آدامز

انسل آدامز ( )Ansel Easton Adamsدر بیست فوریه
سال  1902در کالیفرنیا چشم به جهان گشود .وی در سال
 1916به عکاســی عالقهمند شد ،اما قاطعیت او در دنبال
کردن رشــته عکاسی زمانی شــکل گرفت که با عکاس
آمریکایی پل استراند ،مالقات کرد .انسل آدامز نخستین
عکاس آمریکایی بود که عکاســی منظــره را از نظر فنی
به کمال رســاند .او بعد از سالها تالش ،روش پیشنهادی
خــود را برای دنیا معرفی کرد .او اســم این روش را نظام
ناحیــهای ( )Zone Systemگذاشــت .نظام ناحیهای به
هدف نورسنجی و سهولت در اتاق تاریک در هنگام ایجاد
تصاویر ،مورد استفاده قرار میگرفت.
سوژهی عکاسی انســل آدامز اغلب طبیعت و منظرههای
غرب آمریکا بود .او نگاتیو عکس را مادهی خام عکاسی
و چاپ عکــس را مرحلهی اجرا و به ثمر رســاندن اثر،
میپنداشــت .آدامز برخالف برخی عکاســان ،دستی در
نگاتیو عکس نمیبرد و فرم بیانی خود را هنگام چاپ در
تصویر ایجاد میکرد .به همین دلیل او ابداعات زیادی برای
تحول در دستکاری نور و قابلیتهای بصری هنگام چاپ
داشــت .آدامز میگوید« :من کنتراســت و زمان نوردهی
معینی را به عنوان پایه و اســاس بهدست آوردهام و بعد با
تغییرات نور و عمل سوزاندن و بعضی اوقات با استفاده از
فیلترهای گوناگون کنتراســت ،نگاتیو را چاپ میکنم».

در همین راستا انسل آدامز بهعنوان مردی شناخته شده است که عالوه بر عکاس
منظره تکنیســینی مبتکر در صنعت چاپ عکس هم بوده است .سبکی که آدامز
در پی خلوص عکسها در پیش گرفته بود ،توســط استیگلیتز شروع شده بود .این
روال عاری از دروغ ،از کلیدیترین ویژگیهای عکاسی آدامز است که مخاطبان و
عالقهمندان بسیاری را جذب میکند.
منابع:
فریمن ،مایکل ( .)1390عکاســی منظره و طبیعت .رحیم دانایی .چاپ اول ،تهران :رحیم
دانایی
نورتون ،بوید ( .)1395عکاســی در طبیعت و حیات وحش .احمد وخشوری .چاپ اول،
تهران :موسسه نگارش الکترونیک کتاب
بلیتز ،گئورگ ( .)1380عکاسی شب .بهزاد موسویامین .چاپ اول ،تهران :اسلیمی
رستگار ،علیرضا ( .)1398آنچه از عکاسی منظره باید بدانید .استودیو مانی
صمدیان ،ارغوان( .)1385صخرههای «آالباماهیلز» ،شــاهکار قدرت و حرکت «انســل
آدامز» هفتهنامه هنرهای تجسمی تندیس ،شماره 84
کو ،برایان( .)1379عکاسان بزرگ جهان .پیروز سیار .چاپ یازدهم ،تهران :نشر نی
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شایس ــته ارادت ــی
ویراس ــتار :هلی ــا افضل ــی

یادداشــتی بــر
شــخصیتپردازی در فیلــم
«دربــارهی الــی»
داســتان این فیلم دربارهی چند خانوا دهی جوان اســت که در تعطیالتی ســه روزه راهی شمال میشوند ،اما با
گمشدن یکی از آنها ،ترس و خشم گریبان همگی را میگیرد و سفری که قرار بود برای چند روزی حواسشان
را از مشکالت پرت کند ،تبدیل به کابوسی تیره و تاریک میشود که آنها را به جان یکدیگر میاندازد.
«دربارهی الی» یکی از آثار مطرح و محبوب اصغر فرهادی در ژانر درام اجتماعی است که در سال  1387اکران
شد و نظر مخاطبان و منتقدان را به خود جلب کرد ،به نحوی که بسیاری آن را بهترین فیلم او میدانند.
فیلم شــروعی کوبنده دارد .شخصیتهای فیلم در تونل در حال رانندگی هستند و بعضی سرشان را از پنجرهی
ماشین بیرون آورده و فریاد میکشند .در همین سکانس ابتدایی ما با شخصیتهای اصلی آشنا میشویم :سپیده،
احمد و الی .این سکانس از اهمیت باالیی برخودار است چرا که نشانگر حال و احوال شخصیتها است و هر
ش میرود ،بهتر میتوانیم دلیل اتفاقات را درک کنیم.
چه فیلم بیشتر پی 
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احمــد به تازگی از همســرش جدا
شــده و بعد از چند سال زندگی در
آلمان بــرای مدتی کوتــاه به ایران
بازگشــته اســت و به دنبال همسر
تازهای اســت .او تجربهی تلخی از ازدواج قبلی خود دارد
و به زور از همســر خود جدا شده و با اینکه خود را شاد
و بیخیال نشــان میدهد ،از این موضــوع رنج میبرد .این
دوگانگی را ما در دو سکانس مشاهده میکنیم .در ابتدای
فیلم ،شخصیت پیمان با لحنی شیطنتآمیز و از سر شوخی
میگوید « :این دختره میدونه این زن داشته؟ از زنش جدا
شــده؟ زنش هم به زور ازش جدا شده؟» و احمد با شوخی
و خنده ،دلخوری از خود نشان نمیدهد ،اما کمی جلوتر
در فیلم میبینیم که احمد و الی در ماشــین نشســتهاند و
احمد دارد از ازدواج قبلیاش ســخن میگوید .در این زمان
صورت احمد سخت شده و چشمانش به جایی دور خیره
شدهاند ،که نشان از غم و تجربهی سخت اوست .همچنین

در این ســکانس احمد یکی از مهمتریــن و معروفترین
دیالوگهــای فیلم را میگوید« :یک پایان تلخ ،بهتر از یه
تلخی بی پایانه» سخنی که تا انتهای فیلم با تماشاچی و الی
میماند .شاید با دیدن و فکر کردن به تمام این صحنهها و
حرفها بتوانیم بگوییم که فریادهایی که احمد درابتدای
فیلم میزند ،فریادهایی از سر تنهایی و تجربهی تلخ اوست.
از دیگر شــخصیتهای اصلی فیلم ســپیده اســت؛ زنی
جوان ،شاد و پر شور و انرژی که الی را همراه خودش به
سفر آورده است تا شاید درنهایت ،او و احمد با یکدیگر
ازدواج کنند .از همان ابتدای فیلم شــاهد مشکالت بین
سپیده و همسر او امیر ،میشویم .این مشکالت در نیمهی
دوم فیلم مانند بمب میترکد و آنها را به جان همدیگر
میاندازد .در نیمهی اول فیلم او مدام با امیر
درگیر مشــاجره و بحثهایی کوچک و به
ظاهر بی اهمیت میشــود و در همهی آنها
به نحوی سرکوب میشود و سعی میکند با
حرکات و کارهای کوچکی که بیشتر شبیه
به شوخی و شــیطنت هستند ،این سرکوب
شــدن را جبران کند؛ به عنوان مثال چراغ
سرویس بهداشــتی را بر روی امیر خاموش
میکنــد و یا در رأیگیــری مربوط به ویال
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میزند و سرش را تکان میدهد و به راه خود میرود .الی با
وجود حضور کمی که در فیلم دارد ،تأثیر بزرگی بر دیگر
شخصیتها و تماشاچیها میگذارد .در ابتدای فیلم ،همهی
شخصیتها نظر مثبتی دربارهی او دارند ،اما در نیمهی دوم
فیلم با گمشــدن او نظرات دیگران دربارهاش تیز و برنده
میشود .اشخاص سعی میکنند با ضایع کردن شخصیت او،
خود را بیتقصیر نشان دهند.
از دیگر شــخصیتهای مهــم فیلم شــخصیت علیرضا،
نامزد الی است .این شخصیت با وجود حضورکم و ورود
دیرهنگامش اثر زیادی بر روی روند فیلم و داستان دارد.
علیرضا ،قبــل ازآنکه او را ببینیــم ،از زبان الی معرفی
میشــود و از همــان ابتدا به عنوان فردی ســختگیر و
شخصیتی آزاردهنده برای بیننده ترسیم میشود ،بنابراین
پــس از ورودش بــه فیلم اســترس و اضطــراب همگی
افزایــش مییابد .رفتار و گفتار او بســیاری از کارهای

او را حســاب نمیکند .یکی دیگر از نکات مهم دربارهی
سپیده ،حضور پررنگش در همهی لحظات است ،به نحوی
که خودش را درگیر کارها و مســائلی میکند که به او
مربوط نیستند .شــاید بتوانیم این رفتار او را نیز نتیجه
سرکوبشــدنش بدانیم .به عبارتی دیگر ،ســپیده سعی
میکند کمبود کنترلی را که در زندگی شخصیاش دارد،
بــا کنترلکردن بقیه جبران کند .از اینجا شــاید بتوان
گفت که فریادهایی که ســپیده در ابتدای فیلم در تونل
میکشد ،تداعیگر احساسات سرکوب شدهی او هستند.
دیگر شــخصیت اصلی فیلم ،الی است .شــخصیتی که تا
انتهای فیلم حتی اســم واقعــیاش را نمیدانیم .الی از ابتدا
خود را به عنوان فردی درونگرا و خجالتی به تماشــاچی
معرفی میکند و با وجود لبخند همیشگی بر لبانش نگاه
دور و خیــرهای دارد .زیاد حرف نمیزند ،گاهی خود را از
بقیه جدا میکند و حتی زمانیکه ناراحت میشود لبخندی
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و حرکات دوربین نیــز آزادی او را به بیننده القا میکند،
میتوانیم تا حدودی با شــخصیت او آشــنا شویم .در این
ســکانس الی تمام معصومیت خود را به نمایش میگذارد،
اما پس از لحظهای بر میگردد و میگوید« :من باید بروم».
و پس از آن دیگر الی را نمیبینیم .گویا الی به پایان رسیده
اســت .پایانی همســو با پایان فیلم ،پایانی تلخ برای الی و
تلخی بیپایان برای اطرافیان او.
منبع :

الــی را توجیه میکنــد :نگاه خیــره و دورش را ،لبخند
مصنوعیاش و فریادی را که در تونل میکشــد .میتوان
گفت که فریادهای الی از سر تنهایی و سختیهایی است
که کشیده است.
هویت مهمترین شــخصیت فیلم؛ یعنی الی تا آخر فیلم در
هالهای از ابهام میماند به نحوی که تماشــاچی نمیتواند
آن را به طور کامل قضاوت کند ،اما در سکانسی از فیلم،
که بادبادک به دســت در کنار ساحل میدود و میخندد

https://vigiato.net/
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بخش دوم

نگاه ــی کوت ــاه ب ــر بیحوصلگ ــی
در آمـــوزش مجـــازی
مهشـید خاکباز
ویراس ــتار :هلی ــا افضل ــی
آیا اهداف پیشــرفت و باورهای معرفتشناختی بیحوصلگی دانشآموزان را در حین آموزش
غیرحضوری پیشبینی میکند؟
نتایج پژوهشها نشان میدهد که اهداف پیشرفت و باورهای معرفتشناختی ،پیشبینیکنندهی
بیحوصلگی هستند .میتوان اینگونه بیان کرد؛ اهداف عملکردی رابطهی مستقیم با بیحوصلگی
دارند .هرچه افراد اهداف باالتری که در پیش میگیرند ،عملکردمحور و نتیجهمحورتر باشــد؛
احتمال بیحوصلگی افزایش مییابد .همچنین باورهای معرفتشــناختی ساده انگارانه ،در باب
ماهیــت دانــش و یادگیری با بیحوصلگی رابطهی مســتقیم دارند .با افزایــش نمرهی افراد در
پرسشنامهی باورهای معرفتشناختی ،که نشــاندهندهی باورهای ساده انگارانه است ،نمرهی
آنان در مقیاس بیحوصلگی نیز افزایش مییابد.
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مطابق با نظریهی کنتر ل ارزش،
اگــر فعالیتی برای فــردی فاقد
ارزش مثبــت یا منفی باشــد،
موجب بیحوصلگی میشود .به
دیگر سخن ،بین فراوانی ،شدت
تجربــهی بیحوصلگی و ارزش
فعالیت ،رابطهی منفی برقرار است.
رســتگار و زارع ( )1393اســتدالل کردهانــد که وقتی
فراگیران ،توانایی یادگیــری را کیفیتی ثابت و غیر قابل
افزایش بدانند؛ در هدفگذاری برای فعالیتهای تحصیلی
بر مواردی نظیر مقایســههای اجتماعی و فرار از سرزنش
دیگران تمرکز کــرده ،ارزش ذهنــی پیامدهای تالش و
کوشــش نزد آنها به شــدت کاهش مییابد و در نتیجه
مطابق با نظریهی ارزشکنترل پکران (  ) 2۰۰6هیجانهای
منفــی نظیر اضطراب و خســتگی از تحصیــل را تجربه
میکنند .طبیعی اســت که در چنین شرایطی آنها امیدی
به افزایش تواناییهای خود ندارند و هیجانهای ماللآور
تحصیلی بر آنها چیره میشود.
همچنین کینگ و همکاران ( )2012نشان دادند که داشتن
نظریهی ضمنــی ذاتی دربارهی هوش ،منجــر به تجربهی
هیجانهــای منفی نظیر خشــم ،اضطــراب ،درماندگی و
بیحوصلگی در مدرســه میشــود .افرادی کــه به ثابت
بودن توانایی یادگیری باور دارند ،احتمال بیشــتری دارد
که تالش زیاد را نشــانهی یك نقص و ناتوانی بدانند .این
افراد ،موفقیت و شکســت را خارج از محدودهی کنترل

در تبیین اثر اهــداف عملکردی ،توجه بــه مفهوم انتظار
حائز اهمیت میباشــد .دانشآموزان با اهداف عملکردی،
یادگیــری را یك فرآیند نمیبینند .آنها به بازخوردهای
سریع دربارهی عملکردشان نیاز دارند تا تصمیم بگیرند به
فعالیت ادامه دهند یا از نظر ذهنی از آن جدا شوند .اغلب
در زمان تدریــس ،معلمان نمیتوانند به تمام دانشآموزان
بازخورد عملکــردی بدهند ،بنابرایــن اهداف عملکردی
بــا بیحوصلگــی رابطهی مســتقیم پیدا میکننــد .برای
ف عملکردی گرایش دارند ،مهم
دانشآموزانی که به اهدا 
است بدانند از سایر یادگیرندگان پیش افتادهاند .بنابراین
به بازخوردهای خارجی در خصوص ردهبندی دانشآموزان
از نظــر عملکــرد تحصیلــی نیــاز دارنــد .دانشآموزان
عملکرداجتناب نیز ترجیح میدهند از سایر یادگیرندگان
عقــب نمانند؛ بنابراین ایــن گروه نیز بــه بازخوردهای
عملکردی که جایگاه آنان را در مقایسه با دیگران نشان
میدهد ،وابســتهاند .اگر در زمان تدریس ،بازخوردی که
نشان دهد عملکرد آنان در مقایسه با سایرین چگونه بوده
است دریافت نکنند ،ارزش فعالیت برای آنان از بین رفته
یا کاهش مییابد.
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باورهای معرفتشناختی ســاده انگارانه و بیحوصلگی،
روند تحول و شــکلگیری این باورها در مراحل مختلف
سنی و این یافته که باورهای معرفتشناختی تحت تأثیر
ساختار آموزشــی و انتظارات والدین هســتند ،پیشنهاد
میشود والدین ،دبیران ،مدارس و نظامهای تعلیم و تربیت
نســبت به این مفاهیم حساس باشــند و به یافتههایی از
این دســت توجه نمایند .آموزش مجازی و حضور بیشتر
دانشآمــوزان در فضای منزل اثرگــذاری والدین را بر این
متغیر افزایش داده است.
منابع:

خود میبینند و آنها را به تواناییهای ذاتی فردی یا عوامل
غیرقابلکنترل خارجی مثل شانس نسبت میدهند.
در باور این افراد ،شایســتگی چیزی اســت کــه افراد از
ابتــدا در اختیار دارند ،آن را بالفاصله نشــان میدهند و
اگرشایســتگی آنها نمایان نشــود ،عالقهشان را از دست
میدهند یا پریشان میشوند.
در پژوهشها مشــخص شــد اهداف عملکــردی رابطهی
مستقیم با بیحوصلگی دارند .از آنجا که نتایج در خصوص
سازگارانه یا ناسازگارانه بودن این اهداف متناقض است.
نمیتوان گفت بهتر اســت از اهــداف عملکردی اجتناب
شــود ،اما اگر بتوان در حین تدریس بــرای دانشآموزان
بازخوردهــای عملکردی متناســب با اهــداف آنان ارائه
کرد به کاهــش بیحوصلگی در آنان کمك خواهد کرد.
با توجه به احتمال باالتــر بروز بیحوصلگی در آموزش
مجازی به نظر میرســد ارائــهی بازخوردهایی با فاصله
زمانی کمتر ،احتمال افزایــش تمرکز دانشآموزان را در
پی خواهد داشت.
همچنین با توجه به یافتههای پژوهشی ،در خصوص روابط

رستگار ،احمد ( .) 1393ارائه مدل علی روابط نیاز به شناخت
و درگیــری شــناختی با نقش واســطه ای اهداف پیشــرفت
و هیجانــات تحصیلی ،فصلنامه علمی -پژوهشــی شــناخت
اجتماعی. )11( 1 ، 6 .
Pekrun, R. (2006). The control-value theory of
achievement emotions: Assumptions, corollaries, and implications for educational research
and practice. Educational psychology review,
18(4), 315-341.
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طریقـهی صحیــح نشســتن پشــت میز
ویراســـتار :هلیـــا بیـــات
مریـــم رشـــیدی

در زندگــی روزمــره امروزی اغلب مــردم چه در محل کار و چــه در منزل با رایانه
ســروکار دارند و گاهی آنقدر مشغول کار هســتند که به نحوهی نشستن خود دقت
نمیکنند و همین سبب ایجاد برخی از دردهای مزمن شده که ربط چندانی به سن افراد
ندارد .مطالعات پزشکی و آمار رو به رشد درد در ناحیه گردن ،سر ،کمر ،زانو ،دنبالچه
و دیسککمر و ستونفقرات را میشود خطرهای ناشی از نشستنهای اشتباه و طوالنی
مدت را اثبات کرد و همین عوامل باعث کاهش بهرهوری ،خستگی زودرس ،افسردگی
و مشکالت جسمانی و ....میشوند.
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بهترین حالت نشستن روی صندلی

محققان معتقدند بهترین حالت نشستن روی صندلی این است که کمی بدن را به عقب متمایل کنیم به طوری
که زاویه بین رانها و تنه حدودا ً بین  ۹۰تا  ۱۱۰درجه باشــد که تا حد زیادی باعث کاهش کمردرد میشود.
بنابراین پشتی صندلی نباید برکفی آن عمود باشد؛ بلکه بهتر است حدود  ۱۰درجه به سمت عقب متمایل باشد
و در پشتی صندلی برجستگی تعبیه شود تا گودی کمر پرشود و کمرکمتر دچار خستگی شود.
وقتی زاویهی نشستن ما قائمه باشد انحنای طبیعی ستون فقرات کم میشود این امر باعث میشود به دیسکهای
بین ستون فقرات فشار بیشتری وارد شود .درضمن ثابت نشستن طوالنی مدت با فشارهای پیدرپی باعث خوردگی
و ســاییدگی مهرهها و نرسیدن خون کافی به دیسکها وکاهش انعطافپذیری عضالت پاها و کمر شده که در
نهایت موجب کمردرد میگردد.
پاها نباید آویزان باشــند .کف پاها روی زمین قرار گرفته و زاویهی زانوها حدود  ۹۰درجه میباشد و زانوها
مقداری از سطح لگن باالتر میباشند .درصورت نیاز از یک زیرپایی استفاده کنید .درضمن زانوها نباید با لبهی
میز برخورد داشته باشند.
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نحوهی نشستن پشت میز

ســتون فقرات دارای قوسهای طبیعی اســت که باید آنها را در وضعیت طبیعی خودشان همواره حفظ کرد .سه قوس
طبیعی بدن درحین نشستن باید حفظ گردند و وزن بدن به طور مساوی روی هر دوطرف پاها توزیع گردد.
برای درســت نشســتن پشت میز ارتفاع میز و صندلی باید هماهنگ شود به طوری که دست مماس بر میز و زاویهی
 ۹۰تا  ۱۰۰درجه در آرنج ایجاد شود.
صفحهی نمایش کامپیوتر باید حداقل به اندازهی یک دست با شما فاصله داشته باشد .سر باید باال بوده و گردن را نباید
خم و چانه را به قفسهی سینه نزدیک کنید .این امر به مرور زمان باعث درد در شانه و پشت و گردن میگردد.
صفحهی کلید در مقابل بدن بوده و برای رسیدن به کامپیوتر نباید بدن خود را خم یا به چپ و راست متمایل کرد.

به مدت طوالنی روی صندلی ننشینید.

حتی اگر میز و صندلی مناسب باشد و طرز صحیح نشستن را هم رعایت کنیم ،نشستن طوالنی مدت عوارض زیادی به همراه
خواهد داشت .بنابراین بعد از ۵۰دقیقه نشستن باید برخاست و تغییر وضعیت داد؛ چند قدمی راه رفته و چند حرکت کششی
انجام دهیم .این کار بیش از یک دقیقه وقت نمیگیرد ولی همین کار ساده خستگی  ۵۰دقیقه را از بدن خارج کرده و عوارض
نشستن طوالنی را به حداقل میرساند
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Covid-19 proved to be a stronger foe than we originally thought
it to be. Hope for an immediate defeat soon gave its place to
feelings of disillusionment as were constantly harassed by its
merciless lashes against humanity. Its overpowering presence
made us often talk about it in our online class discussions, even
leaving its vestige on this edition of “The Kheradname”.
In order to dispel the hidden fears in the innermost of these
young souls, we asked them to write about this topic: “What
color is Autumn in the second year of Covid-19?” in the format
of prose or poem. The submitted works were amazingly good,
which made it difficult for us to choose only some. Yet, here are
a handful of them but it should not be neglected that the other
works were also equally creative and well-written.
Andia Dorrani
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Ava Eslami
Weather gets colder
And the wind brushes my hair
Darkness comes earlier than expected
And the trees change color
I walk with my mask on
Which reminds me covid is still here
Still no hugs from my loved ones
Or hang outs with my friends
still, people dying each day
still lots of tears I see on tv
And I wonder when all of this will be over
But it's Autumn
A season full of beauty and pumpkins
So my thoughts just stop
And I remember
What fall was for me
Full of colors
Like orange and red
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Mersana Heshmati
Autumn is the prettiest season in most people’s eyes. Orange,
yellow and brown leaves falling on the ground, the sound of us
walking on the colorful leaves, and cold winds that rush through
our hair and brush our skin-all await us in this beautiful season
whenever we step out.
Have you ever wondered why some people call Autumn, “Fall”?
If you think about it, it’s really simple because of the gorgeous
leaves that ‘fall’ on the ground.
Autumn is the favorite season for most people, but during these
past years that we’ve been dealing with the virus named covid-19,
it is experienced differently. Not everyone has the guts to get out
of the house and enjoy this pretty season. If in the past, autumn
meant colorful leaves and cold winds messaging us to get ready
for winter, now it is the harbinger of another wave of illness.
But what about now? Has autumn truly lost its colors? No, not really. Colors of the leaves are still the same, the cold wind is still
blowing and the weather is the same. But the difference is that
these days the palette of autumn colors has changed as we’re
mostly wearing blue and white masks. So, the new autumn has
adopted new colors. Because of the masks and the weather, we
can say this year’s color is cold! But everyone has their own opinion, yet this is mine. Share your opinions with us if you want!

144

Pania Gilani
Roses are red, violets are blue
Dear world, see what 2019 has done to you
It started with masks and people dying
Oh dear lord, and now the buildings are falling?
This life is black, our heart’s gray
It’s now 2020 and many people have passed away
Oh what’s next? Michael brown has been killed!
It’s now Fall 2021 and the vaccines have come out
Brown, orange, wow I’m finally out!
Oh look! Is that a pumpkin I see?
Yellow, red, orange and green
Thank god this fall is going to be great for me
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Rosha Parvand
Usually, when you ask what color is autumn, everyone’s first answer would be orange or red. But in the past two years, the answer has changed because our lives have changed, whether we
liked it or not.
These two years have had a huge effect on everyone and everything. From the way we live to the way we answer any questions.
For example, if you had asked me this question two years ago,
I would probably have said: “Orange, because when you walk on
the streets you can see a lot of orange leaves”, or “Orange, because fall is full of happiness and joy and orange reminds me of
those feelings”.
But ever since the pandemic hit the world, my answer has changed
to: “Gray”. Because we lost a lot of people to covid19 in Fall, because we weren’t allowed to go outside, and etc. In fact, the past
two years have been entirely gray because we couldn’t live as we
used to. We just saw the trees go from green to orange through
our windows.
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Fortunately, in the past few weeks, the grayness has been changing to green, because there is a small hope that our lives would
go back to the way they used to be.
All in all, life has its sweetness and bitterness, and it is not in our
power to change it, the only thing we can do is to live.
“You have to take the good with bad
Smile when you’re sad
Love what you’ve got, and remember what you’ve had
Always forgive but never forget,
Learn from your mistakes
But never regret. People change, things go wrong.
Just remember,
Life goes on”
Daniela X. Daraz
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Rozhina Deilami
The true autumn palette contains colors as beautiful as all the
souls in the world. It contains warm and mild colors such as
golden yellow, or autumn orange, and lots of faded green. Fall
colors are like spices that create colorful and spectacular food.
But now autumn and its colors are involved with Covid 19. The
virus has affected the warm and glorious colors of this season.
Unfortunately, it has turned them into dark and cold colors for
people. However, there are still some who see this season in its
original beautiful and warm colors.
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هرکـه چون ماهـی نباشـد جوید او پایـان راه
هرکـه او ماهـی بـود کـی فکـرت پایـان کند
مولوی
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