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گاه شمار
 آخرین مهلت ارسال آثار: 31 تیرماه 1397

 انتخاب و داوری آثار: مردادماه 1397
 افتتاح نمایشگاه و اهدای جوایز: مهرماه 1397

امتیازها
 عکس های برگزیده به صورت نمایشگاهی در معرض دید عموم 

    قرار خواهد گرفت.
 به هر یک از آثار راه یافته به نمایشگاه، حق التالیف پرداخت 

خواهد شد.
 برای عکاسانی که آثارشان به نمایشگاه راه یابد، گواهی شرکت 

در نمایشگاه صادر می شود.

نشانی دبیرخانه جشنواره: تهران: خیابان ایرانشهر شمالی، پالک 266،  دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی، 
طبقة دوم، دبیرخانه جشنواره عکس رشد. صندوق پستی 15875-3331 

برای كسب اطالعات بیشتر به وبگاه جشنواره )www.roshdmag.ir ( مراجعه كنید یا با شماره تلفن های 88839232 و 88490414 تماس بگیرید.
 پاسخگویي ثبت نام اینترنتي: 88490108

1 شرکت همة عکاسان در این جشنواره، آزاد است.
2 آثار ارسالی فقط به صورت »تک عکس« پذیرفته می شود و هر عکاس می تواند با ارسال 5 عکس در هر یک از موضوع ها 

    )جمعًا 10 عکس( در جشنواره شرکت کند.
3 دانش آموزان می توانند حداکثر 7 عکس با موضوع آزاد ارسال کنند.

4 آثار باید با حجم کمتر از 4۰۰ کیلوبایت بر روی وبگاه جشنواره به نشانی: www.roshdmag.ir بارگذاری شوند.
5 در صورت راه یابی عکس به نمایشگاه، ارسال عکس با اندازه اصلی ضروری است.

6 ضروری است هر عکاس نام، نام خانوادگی، شماره تماس، نشانی محل سکونت، کد ملی، پست الکترونیکی، عنوان عکس، محل 
      و تاریخ عکاسی هر عکس را به طور کامل مطابق با برگة فراخوان تکمیل و به همراه آثار ارسال کند.

7 اصالح رنگ، کنتراست، تیرگی و روشنی، کراپ در عکس ها در حدی که اصالت عکس را تغییر ندهد، قابل قبول است. 
8 ارسال اثر توسط عکاس و شرکت در جشنواره، به منزله اعالم مالکیت معنوی عکس هاست. در صورت اثبات خالف این امر در 

      هر مرحله ای، عواقب حقوقی و جزایی آن به عهدة شرکت کننده است.
9 از عکس های راه یافته به جشنواره، با ذكر نام عكاس در نشریات رشد، وابسته به دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی 

     استفاده خواهد شد.

مقررات جشنواره جوایز برگزیدگان
مدرسه؛ خانه دوم

  نفر اول: لوح تقدیر، تندیس جشنواره وجایزة نقدی؛
  نفر دوم: لوح تقدیر وجایزة نقدی؛

  نفر سوم: لوح تقدیر و جایزة نقدی.

بخش ویژه
  نفر اول: لوح تقدیر، تندیس جشنواره و جایزة نقدی؛

  نفر دوم: لوح تقدیر و جایزة نقدی؛
  نفر سوم: لوح تقدیر و جایزة نقدی.

بخش دانش آموزي
  در این بخش به 5 نفر جایزة نقدي اهدا خواهد شد.

موضوع
»مدرسه، خانة دوم«

   فضای مدرسه 
)معماری، کتابخانه، بوفه، نمازخانه، حیاط، آب خوری، آزمایشگاه، اتاق 

بهداشت، گرافیک محیطی، دفتر معلمان، كالس درس و ...(؛ 
  انواع مدارس 

)هوشمند، ماندگار، چند پایه، روستایی، عشایری و شهری(؛
  برنامه های مدرسه 

)صبح گاه، پرچم، كتاب خواني، زنگ تفریح، جشن ها، مناسبت هاي 
مذهبي، راهپیمایي، آغاز سال تحصیلی، نمایشگاه ها، آموزش در 

كالس، دوستي ها و قهرها، فعالیت هاي یاددهي و یادگیري، شورای 
دانش آموزی، شورای معلمان، جلسات اولیا و مربیان و ...(؛

  برنامه های جنبی 
)سرویس مدارس، در راه مدرسه، گردش علمی، اردو، نماز و ...(

بخش »ویژه«
  پوشش ها و بازیهای محلی )به ویژه استان های مرزی(

  شعار سال: )اقتصاد مقاومی، تولیدـ  اشتغال(
  پرسش مهر سال: )چگونه باید در محیط مدرسه تحمل و احترام به 

      افکار دیگران و اخالق و ادب را تمرین کنیم؟(

بخش دانش آموزی با موضوع »آزاد«
  این بخش با »موضوع آزاد« به دانش آموزان 13 تا 18 ساله 

     تعلق دارد.

 aksroshd10@roshdmag.ir:پست الکترونیکي جشنواره

ماه نامۀ آموزشی،تحلیلی و اطالع رسانی 
دانش آموزان دورۂ متوسطه دوم
دورۂ سی  و سوم/اردیبهشت ماه 1397
شمارۂ پی در پی 283/ 48صفحه/ 11000ریال
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ســفـر بـه دنـيـاي
 شـعــر و ادبـيـات



گلبرگ بخش رنگین گل است و از بخش های داخلی گیاه 
محافظت می کند. پرچم گل از میله و بساک تشکیل شده است 

و در بساک )بخش زردرنگ تصویر( کیسه هایی وجود دارد که 
حاوی دانه های گرده است. دانه های گرده به وسیله حشرات، 

آب یا باد جا به جا میشوند و باعث تولید مثل گیاه و رویش 
گل های جدید میشوند.

 )samuel silberman( خالق این تصویر ساموئل سیلبرمن
عکاس حرفه ای طبیعت است که سالهای متمادی در مسابقات 

 Photomicrography( عکسبرداری میکروسکوپی
competition( شرکت کرده است. او باالخره توانست 

به کمک نمایش منحصربه فرد جزئیات سطح 
برگ و پرچم این گل وحشی، رتبه هشتم 

مسابقات سال 2016 را کسب کند.

بينالود
ك كوه. رشته كوه بينالود 

ت و هم نام ي
ي اس

بينالود، هم نام رشته كوه
ت شهرهاي مشهد و نيشابور 

ن دو دش
ت قرار دارد. در اي

ن دو دش
بي

ت. رشته كوه بينالود 
ك تر اس

واقع اند. بينالود البته به نيشابور نزدي
قله هاي متعددي دارد؛ نظير شيرباد، فلكه، قوچگر و بينالود. قلۀ 

ت، هرچند ارتفاع آن، )حدود 3300 
ف تر اس

بينالود از بقيۀ آن ها معرو
ن قله را باغ ها و دره هاي 

ف اي
ت. اطرا

متر( از قلۀ شيرباد كمتر اس
ن دره ها و صخره هاي زيبا 

ي فرا گرفته اند با روستاهاي متعدد. اي
زيباي

و خيره كننده در تمام طول سال گردشگران و ورزشكاران را به سوي 
ي وجود دارند؛ 

ن گياهان گوناگون
خود مي كشند. در بينالود، همچني

ي.
ك كوه

ن و زرش
س، آويش

نظير گون، ريوا
ن منطقه چشمه هاي متعددي را پديد 

ف( اي
ش هاي ساالنۀ )باران و بر

بار
ن مي كنند. 

ي مشهد، نيشابور و چناران را تأمي
صرف

ب م
مي آورند كه آ

َوتََرى الْرَض َهاِمَدًة َفِإَذا أَنَزلنَا َعلَيَها الَماءَ اهتَّزْت َوَربَت 
َوأنبَتَت ِمن ُكِلّ َزوٍج بَهيج 

و زمين را خشک و افسرده می بينی، پس چون آب را بر آن 
نازل می كنيم، به حركت در می آید و می روید و از هر نوع 

گياه تر و تازه می رویاند.
قرآن كریم، سورة حج، آیۀ 5



مدیرمسئول: محمد ناصری
شورای سردبیری )به ترتیب حروف الفبا(: 

علی اصغر جعفریان، احمد دهقان، مجید 
راستی، سیدامیرسادات موسوی، سیدكمال 

شهابلو، كاظم طالیی، شكوه قاسم نیا، علیرضا 
متولی، افسانه موسوی گرمارودی، ناصر 

نادری، بابك نیك طلب و محبت الله همتی

دبیر مجله: سیدامیر سادات موسوی
دستیار دبیر: مریم سعیدخواه
صفحه آرايی: سعيد دين پناه

ویراستار: بهروز راستانی

شمارگان: 81000 نسخه
نشانی دفتر مجله: تهران، خیابان ایرانشهر 

شمالی، پالک 266
صندوق پستی: 15875/6584

تلفن: 88849096 -نمابر: 88301478
پیامك : 3000899519

@iRoshd :فضای مجازی
نشانی مركز بررسی آثار: تهران-صندوق پستی 

15875/6567  تلفن: 88305772
www.roshdmag.ir

صندوق پستی امور مشتركین: 15875/3331
تلفن امور مشتركین: 021-8867308 

تصویرسازی جلد: وحید خاتمی
عكس روی جلد: رضا بهرامی
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ماهنامۀآموزشی،تحلیلیواطالعرسانی
دورۀسیوسوم/اردیبهشتماه1397/شمارۀپیدرپی283
e-mail: javan@roshdmag.ir

شركت افست

@iRoshd
رشدجوان

درشبكههای
اجتماعی:
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خانۀپوشالیاینروزها

پاتوقعلم

گپجوانپهلوان

پاتوقطنز

رویپرده

سرگرمیهایمللایایران

نقشۀراه

رسيدههاوCallهاعالمتسؤال

خوراكمغز

هنرستان

پاتوقادبیات

فهرست

یکدیوانچای

يكی از خوبی های دنيای كتاب ها، اين است كه می توانی با آن ها هرچقدر دلت می خواهد سفر كنی. سفر به هرجايی 
كه دلت می خواهد. می توانی با هر كســی كه دوست داری، هم صحبت شــوی. خوبی اش اين است كه در دنيای 
كتاب ها همۀ شخصيت های بزرگ و معروف هميشه برای ما وقت دارند. بگذاريد يكی از خاطراتم را برايتان تعريف 

كنم:
امروز صبح زود از خواب بیدار شــدم. نماز صبح را پشــت سر شیخ صدوق خواندم. بعد دیدم مولوی و عطار با هم 
نشسته اند و دارند صبحانه می خورند. من هم چند تا گردوی تازه برداشتم و به آن ها ملحق شدم. عطار داشت دربارۀ 
پایان بندی حکایت سیمرغش توضیحاتی می داد که نظامی گنجوی با یک سنگک تازه از راه رسید. تا حوالی ساعت 

11 صبح، گرم شعرخوانی بودیم که من دیگر از آن ها خداحافظی کردم و از خانه بیرون آمدم.
ابوریحان بیرونی را دیدم و با او همراه شدم. در پارک قدم زدیم و ابوریحان از بحث های علمی اش با ابن سینا گفت. 
نزدیک ظهر با هم به مسجد شیخ مفید رفتیم. بعد از نماز، شیخ مفید چند حدیث کوتاه خواند و آن ها را توضیح داد.

بعد از مسجد به رستوران رفتم و غذا سفارش دادم. عمدًا کنار ابن سینا و زکریای رازی نشستم تا متوجه بحث هایشان 
بشــوم. داشــتند در مورد خواص درمانی بعضی از گیاهان صحبت می کردند. بعد از غذا وحشــی بافقی از سعدی 
خواســت تــا برای جمع غزل بخواند. ســعدی اول کمی امتناع کرد، ولی وقتی دید کــه رودکی هم اصرار می کند، 
پذیرفت. چند غزل زیبا خواند که تا به حال نشنیده بودم. بعد همراه فردوسی از رستوران خارج شدیم. ناصرخسرو 
در ماشــین منتظرمان بود. فردوسی از سفرهای تازۀ ناصرخسرو پرسید و او ماجراهای جالبی برایمان تعریف کرد. 
متوجه شدم که به تازگی از طریق دریای سرخ به سمت مکه رفته است. فردوسی با اطالعات تاریخی ای که داشت 
برایمان از اسطوره های قدیمی ایرانی گفت و لذت بردیم. رسیدیم به نزدیکی خانه. از ماشین پیاده شدم و به طرف 

خانه مان رفتم.
برادرم در را باز کرد و گفت: »کجا بودی؟ آقای حافظ شــیرازی آمده اســت و منتظر توست«. رفتم پیش حافظ و 
دیدم روبروی کتابخانه ام نشسته است. سالم و علیک گرمی کردیم. نگاه کردم و دیدم همۀ کتاب هایم روی میز پهن 

هستند. کتاب های شعر و ادبیات و داستان و ...
دیوان حافظ را از میان کتاب هایم برداشتم. حافظ لبخند زد و برایم یکی از غزل هایش را خواند:

فراغتی و کتابی و گوشۀ چمنی...

سیدامیرساداتموسوی



استاد مرتضی مطهری در روز 12 اردیبهشت 1358، در سن 57 سالگی 
به شهادت رسيد. به اين ترتيب اين تاريخ در تقويم ها با نام روز معلم 

جاودانه شد.
آیت الله مطهری استاد فلسفه و کالم اسالمی بود؛ اهل مباحثه و تعمق 
در  را  آن  بود،  نشده  روشن  موضوعی کاماًل  با  تکلیفش  تا  مسائل.  در 
کالس های درسش مطرح نمی کرد و چون در موضوعات تدریسش کاماًل 
پخته بود، هرگز در جواب سؤالی در نمی ماند. در مواجهه با مخالفانش 
متواضع و مهربان بود و هرگز به ایشان نمی گفت حرف من درست است. 
می گفت: »بیایید بحث كنیم. اگر حرف شما درست باشد، من می پذیرم«.
همیشه با وضو بود؛ از 11 سالگی تا آخر عمر. یك لقمه نان را بدون وضو 
او در  دارد.  نگه  را روشن  این طریق می خواست قلبش  به  و  نمی خورد 

نهایت به دست اكبرگودرزی )عضو گروهك فرقان( به شهادت رسید.

روزمعلم/12اردیبهشت

تولدامامسجاد)ع(
از جمله آثار مشــهوری كه از امام سجاد)ع( به ما رسیده، یكی »صحیفۀ 
ســجادیه« است و دیگری »رسالۀ حقوق«. كتاب اول مجموعه ای از چند 
دعــا و مناجات امام با پروردگار اســت و كتاب دوم یكــی از اصلی ترین 
منابع حقوقی برای شــیعیان. امام چهارم را شــیعیان به »ســجاد)ع(« 
و »زین العابدین)ع(« می شناســند. لقب ســجاد برای ایشــان به دلیل 
سجده های زیاد و طوالنی شان بود. اما لقب زین العابدین را طبق روایتی، 
پیامبر)ص( به ایشــان داده است. روایت شده اســت كه در روز قیامت 
كسی فریاد می زند: »زینت عبادت  كنندگان )َزْیُن العابدیَن( كجاست؟« و 

علی بن الحسین برای رسیدن به جایگاه پیش می رود.

زهراصالحیزادهاین روزهــا

روزكارگر
امام سجاد)ع( در رسالۀ حقوق خود می فرمایند: 
»حق زیردســتان بر تو آن است كه بدانی ضعف 
آن هــا و قدرت تو )از نظر مالــی، بدنی و فكری( 
دلیل تســلط تو بر آن ها شــده است. پس باید با 

آن ها به عدالت رفتار كنی و مانند پدری مهربان برای آن ها باشی. از نادانی 
و اشــتباه آنان درگذری و در  تنبيه آنان تعجیل نكنی و به خاطر جایگاهی 

كه خدا به تو داده است، سپاس گزار باشی«.

2ارديبهشت/5شعبان

11ارديبهشت
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روز تولــد امــام دوازدهم )عج( یكــی از بزرگ ترین 
اعیاد شیعیان اســت. امام زمان در »سامرا« به دنیا 
آمد؛ در نیمۀ شعبان سال 255 یا 256 قمری. یعنی 
حدود دو قرن و نیم بعد از وفات پیامبر)ص(؛ وقتی 
پدرش از طرف معتمد، خلیفۀ عباسی، تحت فشار بود 
و دائــم در زندان و یا حبس به ســر می برد. بنابراین 
كســی نمی دانســت از این امام)ع( فرزندی به جا 
مانده باشــد. اما به خواســت خدا محمدبنالحسن
العســكری)عج( به دنیا آمد و از پنج سالگی امامت 

را آغاز كرد.

تولدحضرتابوالفضل)ع(

والدتحضرتقائم)عج(

طبق آمار »سازمان پزشكی قانونی كشور«، در سال 1394، تعداد 16584 
نفر بر اثر تصادف جاده ای كشــته شدند. این رقم در سال های قبل بیشتر 
بــود، اما خوش بختانه در ســال 1395 با كاهش چنــد درصدی، به عدد 
15932 نفر رســید. در هشت ماهۀ ابتدایی سال 1396 نیز این آمار 11609 
نفر گزارش شــده است )آمار كشته شــده ها بر اثر تصادف در دهۀ 1380 
به طور میانگین حدود 23 هزار نفر در سال بود(. معمواًل استان های فارس، 
خراسان رضوی و تهران بیشترین كشته شده ها و ایالم، كهگیلویه و اردبیل 
كمتریــن تلفات را در این آمــار دارند. به خاطر آمار باالی كشته شــدگان 
تصادفات در كشور ما، به نظر می رسد به بهانه روز ایمنی و حمل ونقل بشود 

آگاهی های بیشتری به مردم داد تا تصادف ها كاهش یابند.

13941395

15932  نفر 16584  نفر23000  نفر

بعد از شهادت امام یازدهم)ع(، حجت بن الحسن)عج( مخفیانه زندگی می كرد و در حدود 70 سال )غیبت صغرا( فقط 

از طریــق چهــار نفر معتمد خود )نایب( با مردم در تماس بود. وقتی نائــب چهارم از دنیا رفت، غیبت كبرای امام)عج( 

آغاز شد؛ غیبتی كه تا امروز ادامه دارد و شیعیان منتظر روز موعودی هستند كه امام)عج( ظهور و بر دنیا حكومت كند. 

حكومتی پر از عدل و داد كه جهان نمونۀ آن را به خود ندیده است.

عباسبنعلی برادر كوچك تر امامحسین)ع( بود؛ 
23 ســال كوچك تر. هر دو متولد مدینه. هر دو متولد 
ماه شــعبان. امام ســوم)ع( و عباس)ع( چهارم شعبان. هر 
دو شــهید روز دهم محرم، روز عاشورا... می بینید عباس)ع( 
چقدر به امام حســین)ع( شــبیه بود؟! او شــباهت عجیبی 
نیز به پدرش داشــت. همان طور كه علــی)ع( از پیامبر)ص( 
حمایت می كرد، او از حسین)ع( پشتیبانی می كرد. همان طور 
كه علــی)ع( با خوابیــدن در بســتر پیامبــر)ص(، برای او 
فــداكاری كرد، عباس)ع( در ماجرای آب آوردن در كربال برای 
حسین)ع( فداكاری كرد و همان طور كه علی)ع( با شجاعت و 
دالوری در جنگ های مختلف به پیامبر)ص( یاری می رساند، 

قمر بنی هاشم)ع( با شجاعت در كربال می جنگید.

روزایمنیوحملونقل
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مهدیزارعیجوان پهلوان

پــس از جــام جهانــی 1978 
آرژانتین، وقتی مهدیاســداللهی، 

نویســنده و كارشــناس هفته نامــۀ »كیهان 
ورزشی«، به عنوان یكی از 10 نویسندۀ برتر فوتبال 

دنیا در این مســابقات برگزیده شــد، بســیاری متعجب 
شدند. زیرا در آن زمان فوتبال ایران بین قدرت های بزرگ 

جهان جایی نداشت و برای خیلی ها عجیب بود كه نویسنده ای 
از ایران به درجه ای از مهارت برســد كــه یكی از بهترین های 

دنیا شود. اما كسانی كه این نویسنده را می شناختند، تعجب نكردند.
اســداللهی در سال 1310 متولد شــد و در همان دوران كودكی شاهنامۀ 

فردوســی و گلستان و بوستانسعدی را حفظ كرد. كتاب هایی با ارزش كه 
بعدها در نوشتن مقاله كمك فراوانی به وی كردند. مهدی از دوران دبیرستان 

به فوتبال روی آورد، ولی خیلی زود مصدوم شــد و فوتبال را كنار گذاشت. اما 

برای درمان مصدومیت خود به فرانسه سفر كرد و با تسلطی كه روی زبان فرانسه 
داشت، در فرانسه با سیستم های روز فوتبال دنیا آشنا شد و در بازگشت به ایران، 
به مربی آگاهی تبدیل شــده بود. او و فریدونصادقی با كمك یكدیگر باشــگاه 
»پاس تهران« را تأسیس كردند كه به مدت چند دهه از بهترین تیم های فوتبال 
ایران بود و شاگردان آن ها در پاس، تا سال ها بهترین مربیان فوتبال ایران شدند.

اســداللهی هنگام حضور در فرانســه، هــر روز در روزنامۀ »اكیــپ پاریس« در 
ســتون مخصوص خود به نام »رواق شرقی« مطلب می نوشت. بعدها در ایران 
نیز به مدت چهار دهه مطالب فراوانی دربارۀ تحلیل و تفســیر مسابقات فوتبال 
و همچنیــن آیین و راه و رســم جوانمردی در ورزش و زندگی می نوشــت. 
وی همچنین در دهۀ 1350 قوانین »لیگ تخت جمشــید« را نوشــت؛ 
مسابقاتی كه بین تیم های باشــگاهی ایران برگزار می شد و در آن 

زمان در آسیا هیچ كشوری نظیر آن را نداشت.
نویســنده و كارشــناس مجلــۀ كیهان ورزشــی، از 
مسابقات جام جهانی 1958 سوئد )1337 ش( 
در تمام دوره های جام جهانی حضور داشــت 
و با دیدن مســابقات از نزدیك و تفسیرها 
و پیش بینی های دقیق خود از رقابت ها، 
شــهرتی جهانی پیدا كرد. تا جایی كه 
در فدراســیون جهانــی فوتبال به 
»ســرهنگ اسد« مشــهور شد. 
وی در سال 1387 از دنیا رفت. 
كتاب »تاریــخ فوتبال و جام 
مشــهورترین كتاب  جهانی« 

اوست.

یادداشت های پاریس
مهدیاسداللهیچگونهبانوشتنازفوتبالبهشهرت

جهانیرسید؟
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هر چند برگزاری مســابقات ورزشــی به شــكل امروزی قدمت چندان 
زیادی ندارد و اندكی بیش از یك قرن اســت كه این مســابقات به شكل 
كنونی برگزار می شوند، اما تاریخ نوشتن و چاپ كتاب های ورزشی بسیار 
قدیمی تر از آن اســت و در بسیاری از رشــته ها قدمت آن نزدیك به 500 
سال است. برای مثال، اولین كسی كه دربارۀ فایده های شنا كتاب نوشت، 
معلمی آلمانی به نام نیكالسواینمن بود. كتاب او در ســال 1538 چاپ 
شــد. ادوارددیگیدر سال 1587 كتابی دربارۀ آموزش شنا به زبان التین 
نوشت كه هشت سال بعد به زبان انگلیسی ترجمه شد. »هنر شنا« كتاب 
دیگری بود كه در ســال 1969 به زبان فرانســه به چاپ رســید. در رشتۀ 
فوتبال هم در قرن شانزدهم در ایتالیا كتابی با عنوان »قوانین بازی كالچو 

)فوتبال(« منتشر شد.
با گذشــت زمان قوانین رشــته های گوناگون به صورت كتاب در دسترس 
عموم قرار گرفتند. اما هرچه مســابقات ورزشی و قهرمانان این رقابت ها 
بیشــتر مورد توجه مردم قرار گرفتند، شــاخۀ دیگری نیــز از كتاب های 
ورزشی تألیف و منتشر شدند. »ادبیات ورزشی« نام این دسته از كتاب ها 
بود كه به زندگی نامۀ ورزشكاران می پرداخت. امروزه در كشورمان نیز مانند 
سایر نقاط جهان، به راحتی می توان به كتاب های ورزشی دست یافت؛ چه 
در زمینۀ قوانین و مقررات ورزشی و چه در بخش ادبیات ورزشی، از جمله 
زندگی نامۀ ورزشكارانی چوناستیوجرارد،زالتانابراهیمووچ،آندرهآپیرلو،
آلكسفرگوســن،پیرلوییجیكولینا،دیویدبكهام)همگی فوتبالیست(، 
سوزیاونیل )شناگر(، محمدعلی )بوكسور(، آرنولدشوارتزنگر )پرورش 
اندام(، لنسآرمســترانگ )دوچرخه سوار( و .... در این كتاب ها قهرمانان 
راه های رسیدن به موفقیت و همچنین روبه رو شدن با سختی های پیش 

روی خود را توضیح داده اند.

منابع
1.http://www.telegraph.co.uk/
2.https://www.nbcnews.com/health/

ورزشدرهوایآلوده؛مفیدیامضر؟
وقتیهواگرممیشــود،دراســتانهاییمثل
خوزســتان،عمومًابامعضــلریزگردهامواجه
هســتیم.هنگامســرمایهوانیزتقریبًاتمام
استانهایكشورمانازآلودگیهوارنجمیبرند.
بهنظرشمادراینشــرایطورزشكردنبیشتر
فایدهداردیاضرر؟!بهتراستبهتوصیههایزیر

عملكنید:
  از آنجــا كه ورزش فایده هــای فراوانی دارد، 
هیــچ گاه به طور كامــل تمرینات خــود را كنار 
نگذارید، مگر اینكه پزشــك شما به شما دستور 
توقــف داده باشــد. تحقیقات نشــان داده اند، 
مزایای طوالنــی مدت ورزش منظــم، خطرات 

ناشی از آلودگی هوا را كاهش می دهد.
  از فعالیت فیزیكی در فضای باز اجتناب كنید 
و فعالیت هــای روزانۀ خــود را به محیط داخلی 
انتقال دهید؛ مخصوصًا در روزهای آلودگی بیش 

از حد هوا.
   آلودگــی هوا هنگام ظهر و بعدازظهر )تقریبًا 
بین ساعت 11 تا 6 بعدازظهر( در باالترین سطح 
قرار دارد. بنابراین ســعی كنید در طول این گونه 
روزها، زمان دیگری را برای ورزش در فضای باز 

انتخاب كنید.
   اگر شــما آســم، دیابت یا بیماری دیگری 
دارید، با پزشــك خود در مــورد اینكه چه زمانی 
برای ورزش كردن مناسب است، مشورت كنید. بخشی از یك كتاب

»می خواهم زمانی كه از فوتبال كنار رفتم، از من بیشــتر به عنوان یك آدم 
خوب یاد شود تا یك فوتبالیست خوب ...« داستانلیونلمسی داستانی 
تخیلی فوتبالی اســت كه زندگی این فوتبالیست مشهور را از خیابان های 
آرژانتین تا تبدیل شــدنش به بهترین بازیكن جهــان دنبال می كند. این 
داستان ثابت می كند كه مهم نیست چقدر قوی هستی یا والدینت چقدر 
ثروت دارند، اگر خوب باشی و سخت كار كنی، به هر آنچه كه می خواهی، 

می رسی.
لیونل مسی، نشر ورزش، نوشتۀ مایك پرز

اردیبهشت  ماه 1397
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جنگ های مهم تاریخی، از جملــه جنگ جهانی دوم، 
یکی از سوژه های محبوب فیلم سازان تاریخی هستند. 
»ســقوط« یکی از فیلم های پرهزینه تاریخ ســینمای 
آلمان اســت. ایــن فیلم روزهای آخــر زندگی آدولف 
هیتلــر، رهبر آلمان نازی، و ســقوط برلین به دســت 

متفقین را روایت می کند.

نیز  الله«  رسول  »محمد  به  ایران  در  »رسالت« که 
شهرت دارد، فیلمی تاریخی به کارگردانی مصطفی عقاد 
 40 از  پیامبر)ص(،  زندگی  داستان  فیلم  این  است. 
سالگی تا وفات ایشان است و مهم ترین وقایع صدر 
اسالم را به تصویر می کشد. رسالت به دو  زبان عربی و 
انگلیسی در سینماهای جهان به نمایش در آمده است.

فیلمی حماســی و تاریخی است دربارۀ جنگجویی که 
اســکاتلندی ها را در اولین جنگ استقالل طلبی شان 
رهبــری كرد. داســتان فیلم در اواخر قرن ســیزدهم 
میالدی اتفاق می افتد. »شجاع دل« نامزد دریافت 10 

جایزۀ اسکار شد و در نهایت 5 اسکار کسب کرد.

»12 سال بردگی«، فیلمی تاریخی است که بر اساس 
یک زندگی نامۀ خود نوشته ساخته شده است. داستان 
فیلم در نیمۀ قرن نوزدهم میالدی اتفاق می افتد. این 
فیلم، یکــی از فیلم های اعتراضی بــه برده داری در 
آمریکاســت. »12 سال بردگی« موفق به کسب جایزۀ 

اسکار بهترین فیلم سال 2013 شد.

مهدیناصریروی پرده

به فیلم هایی که داســتان آن ها در برهه ای خاص از تاریخ روایت می شود، فیلم های »ژانر تاریخی« می گویند. 

فیلم تاریخی ممکن اســت عینًا یک واقعۀ تاریخی را نمایش دهد و یا موضوع آن داســتانی غیر واقعی باشد. 

در ژانر تاریخی نیز قرار می گیرند. ژانر تاریخی ترکیب پذیری زیادی با ژانر های دیگر دارد،  برای مثال، بسیاری از آثار ژانر زندگی نامه ای و جنگی 



چهره پرداز یا گریمور کسی است که آرایش چهرۀ بازیگر 
را برای ایفای نقش در فیلم بر عهده دارد. چهره پرداز 
باید قبل از شروع فیلم برداری، چهرۀ بازیگران را بر 
اساس ظاهری که طراح چهره پردازی قباًل متناسب با 

نقش بازیگر تعیین کرده است، آرایش کند.

شوقپرواز
ایران  تاریخی  موضوعات  از  یکی  مقدس«  »دفاع 
است که فیلم ها و مجموعه های تلویزیونی زیادی 
یک  پرواز«  »شوق  شده اند.  ساخته  آن  دربارۀ 
مجموعۀ تلویزیونی است که به داستان زندگی شهید 
عباس بابایی می پردازد. در این فیلم شهاب حسینی 
نقش عباس بابایی را ایفا کرده است. شوق پرواز در 

24 قسمت، در سال 1390 روی آنتن رفت.

یکارگردان
معرف

علی حاتمی یکی از کارگردانان بزرگ ســینمای ایران 
است. او خالق شماری از برترین آثار تاریخی سینمای ایران 

است؛ از جمله: »کمال الملک«، »دلشدگان«، »ستارخان« و »کمیتۀ 
مجازات«. داســتان همۀ ایــن چهار فیلم در زمان قاجــار اتفاق می افتد. 
حاتمی همچنین مجموعه های تلویزیونی مهمی را کارگردانی کرده اســت؛ از 
جمله: »ســلطان صاحبقران« در سال 1354 و »هزار دستان« در سال 1358. 
علی حاتمی در ســال 1375، در حالی که مشــغول کار روی فیلمی با موضوع 

جهان پهلوان تختی بود، بر اثر بیماری سرطان درگذشت.

داستان فیلم »کمیتۀ مجازات« در زمان 
احمد شاه قاجار رخ می دهد. این فیلم دو 

سال بعد از فوت علی حاتمی به نمایش 
در آمد.

»کمال الملک« فیلمی است که به زندگی 
نقاش مشهور ایرانی، کمال الملک پرداخته 

است. جمشید مشایخی، علی نصیریان 
و عزت الله انتظامی از بازیگران این فیلم 

هستند.

»دلشدگان« سیزدهمین اثر سینمایی علی 
حاتمی است که در سال 1370 ساخته 

شد. موسیقی فیلم توسط حسین علیزاده 
ساخته شده و با صدای محمد رضا شجریان 
همراه شده است كه به جای خوانندۀ فيلم 

می خواند.

جلوه های ویژۀ فیلم »ستارخان« در زمانۀ 
خود در ایران قابل تحسین بود. فیلم برداری 

این فیلم در برخی مکا ن های تاریخی 
مشهور، از جمله »کاخ گلستان« انجام شده 

است.

ترینهایسینمایی:بیشتریناسکارکارگردانی
رکورد کسب بیشترین جایزۀ اسکار بهترین کارگردانی در اختیار کارگردان مشهور سینما، جان فورد است. فورد پنج بار نامزد 
دریافت جایزه و چهار بار موفق به کســب آن شــد. پس از جان فورد، ویلیام وایلر را باید رکورد دار این جایزه بدانیم. او 12 
بار نامزد دریافت این جایزه شده و سه بار آن را کسب کرده است. فرانک کاپرا نیز در کنار وایلر، با کسب 3 جایزه اسکار 

بهترین کارگردانی، از کارگردانان پر افتخار تاریخ سینما به شمار می رود.

چهرهپرداز
لسینمایی:

مشاغ

7



»اکباتــان« یــا  »هگمتانه« در زمــان مادها به 
قلعه ای مســتحکم و وسیع شبیه بود. تعداد هفت 
حصار گرداگرد شهر ساخته شــده بود. کاخ شاهی 
و خزائن پادشــاه داخــل آخرین حصار قــرار گرفته 
بــود. نکتۀ جالب رنگ آمیزی این هفت حصار بود که هر 
یک به رنگی خاصـ  نماد هفت ســیارۀ شــناخته شده در آن زمانـ  
رنگ آمیزی شده بود. کشفیات تپۀ باستانی هگمتانه ثابت کرده است 
که معماری و نقشــۀ منظم این شهر در نوع خود منحصر به فرد بوده 
است. به ویژه شبکۀ منظم و پیشرفتۀ آب رسانی هگمتانه در تمام طول 
حکومت مادها مرکزیت خود را حفظ کرد تا آنکه در ســال 550 پیش 
از میالد، کــوروشدوم، پس از غلبه بر مادها، پایتخت را از هگمتانه 

به پارس منتقل کرد.

نازيالناظمیاى ايران

دورۀ  کشف گورســتان 
ســلوکی، با آیین تدفین با 
تابــوت و بــدون تابوت و با 
پوشش خمره ای و همچنین 
نوشــته های  و  تحقیقــات 
مورخان یونانی ثابت می کند 
که شــهر هگمتانــه در دورۀ 
سلوکیان دارای اهمیت بوده 

است. 

اشکانیان از این شهر به عنوان 
و ضرابخانه  تابســتانی  مقــر 
اســتفاده می کردنــد. بقایای 
و  اشــکانی  دورۀ  بناهــای 
گورستان مربوط به این دوران، 
امروز در تپــۀ هگمتانه و روی 
تپۀ موســوم به »تپۀ مصلی« 

وجود دارد. 

پس از جنگ نهاوند، در حدود 
سال 23 قمری/ 642 میالدی، 
به دنبــال حملۀ مســلمانان، 
به دلیل صلــح فرماندار ایرانی 
این شهر با آن ها، شهر آرامش 
خود را حفظ کرد. اما این صلح 
ادامه دار نبــود. ایرانیان قرارداد 
را شکســتند و در نتیجه شهر 
در بهار سال 44 قمری توسط 

مسلمانان فتح شد. 

در سال 319 قمری، مرداویج
دیلمی همدان را تسخیر کرد. 
از حــوادث مهم و معروف این 
شــمسالدوله حکومت  دوره 
با  ایــن منطقــه  بر  دیلمــی 
وزارت  و  همــدان  مرکزیــت 
ابوعلیســینا اســت.  حکیم
ابن ســینا در سال های 405 تا 
412 هجــری دوبــار به وزارت 

شمس الدوله رسید.  

همــدان طی ســال های 618 
و 621 قمری بــه دلیل حمله 
مغوالن، بار دیگر دچار آشــوب 
و ویرانی شد. مردم قتل عام و 
خانه ها غارت شدند. محققان 
گورهای دسته جمعی در محلۀ 
»دوگوران« همدان را، بازماندۀ 
همان کشتار بی رحمانۀ مغوالن 

می دانند. 

در سال 696 قمری، بایدوخان 
پس از آنکه در همدان بر تخت 
نشست، بانی بازسازی همدان 
شــد. توجه به همدان به ویژه 
در طــی دوران وزارت خواجه 
همدانی  فضل الله  رشیدالدین 
که مقام وزارت را در طی ســه 
دوره از ایلخانان داشت بسیار 
چشمگیر و در خور توجه است. 
مرمت و ساخت بناهایی مانند 
مقبرۀ سابق باباطاهر، امامزاده 
اظهر و امامزاده هود و غیره در 

این دوره انجام شده است. 

دوران 

اشکانی
23 هجری 

قمری

دوران 

دیالمه
دوران 

مغول

دوران 

ایلخانان

هگمتانه
اكباتان
همدان

»همدان« شــهری باســتانی با قدمتی چند هزار ســاله و 
از کهن ترین شــهرهای جهان اســت. این شــهر پیش از تشکیل 
حکومت مادها از سوی »بوسیان«، یکی از قبایل شش گانۀ مادها، 

به عنوان مرکز حکومت انتخاب شد. 
شــرايط راهبردی و موقعیت جغرافیایی این ناحیه، عامل اصلی 
انتخــاب آن به عنوان مرکز حکومت مادها در ســال 708 قبل از 
میالد بوده است. واژۀ »هنگمته« )Hangamata( یا »هگمتانه«، 
 بــه معنای محل اجتماع، و نــام عیالمی آن، یعنی »هل مته نه« 
)Hal mata na(، به معنای سرزمین مادها، از همین زمان برای 
آن استفاده شده است. این واژه به واژۀ همدان که آن را به معنای 

جای یا شهر و محل اجتماع دانسته اند، بسیار نزدیک است. پايتختهایايراندرطولتاريخ

آرامگاه باباطاهر8



پس از انقــالب و طی دوران جنگ 
تحمیلی، همدان نیز مانند بسیاری 
دیگر از شــهرهای غــرب و جنوب 
ایــران گرفتــار جنگ و خســارات 
ناشــی از آن شــد و بارهــا هدف 
با  بمبــاران عراقی ها قــرار گرفت. 
پایان جنگ و آغاز دوران سازندگی، 
ویرانی ها از نو ساخته شدند و شهر 
راه پیشــرفت را در پیش گرفت. از 
جمله اقدامات انجام شــده پس از 
انقالب باید به تأسیس نیروگاه برق 
شهید مفتح، ســاخت شهرک های 
صنعتی، احــداث فرودگاه، توجه به 
صنعت گردشگری، مرمت، بازسازی 
و حفظ آثــار باســتانی، تاریخی و 
طبیعــی، و ایجاد بزرگراه ها و مراکز 

تفریحی و فرهنگی اشاره کرد. 

در سال 908 قمری، با قدرت یافتن 
حکومــت صفویه، همــدان پس از 
ســال های ســختی که پشت سر 
گذاشــته بود، بار دیگر رونق یافت. 
اما اختالفات ریشــه دار میان ایران 
و عثمانی، زمینۀ جنگ هایی طوالنی 
را میان دو کشــور فراهــم آورد. در 
نتیجه همدان چندین بار به اشغال 
اما هشــت سال  عثمانیان درآمد، 
بعد، نادرشــاه همدان را بــه ایران 
بازگرداند. بــه موجب پیمان نامه ای 
که در ســال 1144 قمری به امضا 
رسید، همدان به طور کامل به ایران 

واگذار شد. 

همــدان در دورۀ قاجــار در زمــرۀ 
شــهرهای بســیار معتبــر و مهــم 
ایران قرار داشــت. دوران حکومت 
علیخانظهیرالدوله در این شــهر 
بهتریــن دوران حکومتی در همدان 
بــود. وی در ســال 1324 قمــری 
به این منصب رســید و توانســت 
نمونــه ای از یک حکومت متکی بر 
شــورا و مشــورت را دو سال پیش 
از پیروزی انقالب مشــروطیت در 
اقدامات  برقرار كنــد.  ایالــت  این 
انجام شده توسط ظهیرالدوله تأثیر 
بسیاری در پیشرفت همدان و توابع 
آن از لحــاظ فرهنگــی، اجتماعی 
و سیاســی داشــت. از جمله این 
اقدامات عبارت بودند از: تشــکیل 
مجلــس فواید عمومــی همدان و 
تشکیل صندوق عرایض و شکایات 

در همدان.

در دوران پيــش از انقالب، همدان 
مرکزی برای گردشگری و هنرهای 
دستی شــد. وجود آثار تاریخی از 
دوران هــای کهن تا زمــان معاصر 
در کنــار آثــار طبیعــی و همچنین 
امکان دسترســی به اســتان های 
کرمانشــاه، کردســتان، لرستان و 
مرکزی به گســترش شبکۀ راه های 
آسفالت و تأسیس فرودگاه در این 
انجامید. همچنین تأسیس  شــهر 
تلویزیون و رادیو و دانشــگاه بوعلی 
در ســال 1351 گام هایی بود که در 
جهت پیشــرفت همدان برداشــته 

شدند. 

908 هجری 

قمری

دوران 

قاجار

دوران 

پهلوی

پس از 

انقالب

همدان  شهر  مرکز  در  میدان، که  این  نقشۀ 
واقع شده است، در سال 1307 توسط معمار شهرساز 
آلمانی، به نام »کارل فریش« تهیه شده است. اين 
ميدان بین سال های 1309 تا 1312 ساخته شده است. 
ابنیه اطراف میدان، شبیه ساختمان های میدان حسن 
آباد تهران و به سبک »باروک« ) سبکی که در قرن 19 
و 20 در اروپا معمول بود( ساخته شده است. از این 
میدان شش خیابان سی متری منظم با زاویۀ 60 درجه 

منشعب می شود.

9 شير سنگيآرامگاه ابن سينا



آموزشنگارگریبررویچرم
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عكس:عديدفيروزىساراسبزکوهیباهمكاریسپيدهفتحیهنرستان

هنر نگارگری روی چرم از دیرباز توســط اســتادان برجســتۀ این هنر در 
كشــورمان انجام می شده است و استادان بسیاری برای ترویج و کامل تر 
شــدن این هنر زحمت کشیده اند از نگارگران برجســته ایرانی می توان از 
استاد حسین بهزاد، رضا عباسی، کمال الدین بهزاد ، حاج میرزا آقا امامی 
و اســتاد محمود فرشچیان نام برد، از مبانی نقاشی ایرانی هم می توان به 

خط، نقطه، ابر، قلم گیری و ... اشاره كرد.

مواد الزم :

بهموادشیمیاییآغشته بازباشدو چرمخام؛)چرمیکهروزنههایآن
باشد.(،مرکب،کاغذپوستی،مداد،قلمموهایبسیارنازکموی نشده
گربهیاسمورویاقلمموهایشمارۀ5و4صفر،رنگهایمخصوصکار

پشت کاغذ پوستی را با مداد سیاه کنید.رویچرم)رنگهایالکلی(،پارچۀبدونپرز،رزین،الک،تینر.

مراحلانجامکار:
روی کاغذ پوستی طرح مورد نظر خود را بکشید.
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اردیبهشت  ماه 1397

 حالل الک  تینر است و غلظت آن باید مانند ماست شل باشد تا بتواند  از 
سوراخ های ریز اسپری خارج شود.

 پس از اتمام کار حاشیه ای مناسب برای آن انتخاب کنید. 
نقاشی روی چرم را می توان روی کیف، کفش، و لباس چرمی انجام داد.

کاغذ پوستی را روی چرم بگذارید و با انگشت روی طرح بکشید 
تا بر اثر فشار دست، طرح روی چرم منتقل شود این عمل باعث 

گردش راحت تر قلم موی روی چرم نیز می شود.

مرکب را با راپید روی طرح منتقل شده بکشید و قلم گیری 
ابتدایی را انجام دهید.

پس از پایان طراحی، با پارچۀ بدون پرز رزین را به صورت قشری 
و مالیم روی قلم گیری ها و کل پوســت بزنید. صبر کنید تا رزین 
کاماًل خشک شود و قلم مو بتواند به راحتی روی کار  گردش کند.

برای نقاشی روی چرم از رنگ های الکلی استفاده می شود که 
و  را رنگ کنید  بی بو است. قسمت های مختلف  تینر  آن  حالل 

قلم گیری نهایی را انجام دهید.

نکته:درقلمگیریدقتکنیدکارتانلکهنشودو
مجبوربهلکهگیرییارنگگذاریمجددنشوید.

در آخرین مرحله، الک را با تینر رقیق کنید و روی کار اسپری کنید  تا 
هم موجب پوشش و ثبات رنگ ها و هم باعث پختگی آن ها  شود.

4
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رشته هاݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣیݡݡݥݥݥݥ اطالعات

پس از تسخیر سفارت آمریکا، اسنادی در این سفارت یافته شد که نقاط 
مبهم این ماجرا را روشــن تر کرد. به همین دلیل بــود که از همان روزها، 
ســفارت آمریکا با نام »النۀ جاسوسی« مشهور شــد. وقتی دانشجویان 
ایرانی وارد سفارت آمریکا شدند، با صحنۀ عجیبی روبه رو شدند: بسیاری 
از اســناد و میکروفیلم ها در آخرین لحظات رشته رشته و پودر شده بودند. 
تالشــی که مأموران ســفارت برای این کار داشــتند، موضوع را عجیب و 

عجیب تر می کرد. 

در ســفارت آمریکا اسناد زیادی وجود 
داشــت، ولی آمریکایی ها بسیاری از 
آن هــا را از میان بردند. قبــل از اینکه 
دانشجویان وارد قسمت اصلی سفارت 
دستگاه های  تمام  آمریکایی ها  شوند، 

رمز و میکروفن ها را نابود کرده بودند.

اشاره
وقتی در ســال 1358، جمعی از دانشجویان ایرانی به سفارت آمریکا حمله 
کردند و آن را به تســخیر درآوردند، موجی از نظرات و بحث های مختلف در 
جهان به راه افتاد. این دانشــجویان دالیل متعددی برای خود داشتند. مثاًل 
معتقــد بودند که آمریکا قصد دارد در ایــران کودتا کند و ادامۀ فعالیت های 
سفارت آن می تواند به نهال نوپای انقالب ضربه بزند و موجب بازگشت رژیم 
شاهنشاهی شود. پیشینۀ فعالیت های آمریکا در ایران این گمان را تقویت 
می کرد. از یاد نبریم که 25 سال پیش از انقالب اسالمی، آمریکا علیه دولت 

ملی مصدق کودتا کرده بود و تکرار دوبارۀ آن اتفاق دور از انتظار نبود.

چند کارمند ســفارت، اسناد را طبق طبقه بندی اهمیت، از »به کلی سری« 
تخریب کردند. عجله کردن فردی که یکی از کارمندان »ســی آی ای« بود، 
موجب شد اشتباه کند و بیش از توانایی ماشینی که اسناد را پودر می کرد، 
در آن کاغذ بریزد و دســتگاه گیر کرد. دانشــجویان بعدها توانســتند در 
اسناد پودر شــده به کمک الکتریسیتۀ ساکن، پودرهای کاغذ و پودرهای 
میکروفیلم را جدا کنند. ذره ذرۀ پودرهای میکروفیلم پر از اطالعات بود که 

بعد با عکاسی آن را بزرگ  کردند و از اطالعات آن بهره گرفتند.

2

1
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8 بهمن:وزارت دادگســتری آمریکا از تمام دادگاه های این کشــور 
خواست تا ادعاهای مالی و اقدامات خود را علیه اموال ایران در آمریکا به 
مدت 30 روز به تأخیر بیندازند تا دولت ریگان به قول های مالی که آمریکا 

برای آزادی گروگان ها داده است، رسیدگی کند.
الکســاندر هیگ، وزیر خارجۀ آمریکا، اعالم داشت: »تحت هیچ شرایطی 
وســایل نظامی به ایران تحویل یا فروخته نخواهد شــد.« وی اعالم کرد: 
»نحوۀ اقدام ایران در مورد سه آمریکایی که پس از حملۀ طبس دستگیر 
و در زندان به ســر می برند، عامل تعیین کننده در موضع آیندۀ آمریکا در 
قبال ایران خواهد بود.« این ســه گروگان 20 روز پس از آزادی گروگان ها 

آزاد شدند.
11 بهمن:گروگان های آزاد شده از رفتار دانشجویان مسلمان پیرو 

خط امام اظهار رضایت کردند.

12 بهمن:رونالد ریگان، رئیس جمهور جدید آمریکا، در نخستین 
مصاحبۀ مطبوعاتی خود اظهار داشت: »اولین عامل ضروری برای تأمین 
ثبات در خلیج فارس این اســت که در ایران دولتی به وجود آید که اختیار 

یک دولت واقعی را داشته باشد و نمایندگی آن کشور را به عهده بگیرد.«
ژنرال الکســاندر هیگ، وزیر خارجۀ آمریکا، اظهار داشت: »آمریکا حضور 
نظامی خــود را در منطقۀ خلیج فارس تقویت خواهــد کرد تا به موقعیت 

کشورهای متمایل به غرب مثل عراق کمک کند.«

15 اسفند:علیرضا نوبری، رئیس کل بانک مرکزی ایران، اظهار 
داشــت: »دولت ریگان کوچک ترین اقدامی بــرای بازپس دادن دارایی و 

مایملک ایران انجام نداده است.«

18 فروردین:دولت ایران از دادگاه الهه خواســت، ادعاهای 
آمریکا دربارۀ گرفتن خسارت از ایران به خاطر گروگان گیری را متوقف کند.

 19 فروردین: دارایی ایران در بانک فیالدلفیا آزاد شد.
16 خرداد: دولت آمریکا دستور آزاد کردن دو میلیارد دالر دارایی 

ایران را صادر کرد.

19 خرداد:   دفتر هماهنگی بیانیۀ الجزایر 9 عضو رسیدگی کننده 
به دعاوی ایران و ایاالت متحده آمریکا را معرفی کرد.

6 تیر: دیوان عالی آمریــکا قرارداد ایران و آمریــکا را دربارۀ آزادی 
گروگان ها قانونی دانست.

با گیر کردن دستگاه پودرکنندۀ کاغذ، مسئوالن سفارت به سراغ دستگاه پشتیبان 
رفتند. این دستگاه اســناد را رشته رشته می کرد. دانشجویان بعدها توانستند 

اسناد رشته رشته شده را کنار هم بگذارند و برخی از آن ها را بازخوانی کنند.

با نزدیک شدن دانشجویان، یکی از مأموران سفارت با عجله اسناد زیادی را 
با خود به درون یک گاوصندوق بزرگ برد. دانشجویان با دیلم در گاوصندوق 
را شکستند و او را به همراه اسناد رشته رشته شده درون گاوصندوق یافتند.
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گاهشمار:
یکسالبعدازتسخیرالنۀجاسوسی
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امیرمحمدحسینیعكس:اعظمالريجانیگــــــپ

موفقیت در تنـگنـا
گفتوگوباامیلکشیشیان،کارگردانجوانپویانماییکوتاه»تنگنا«

ـکالسچندمی؟چهرشتهایمیخوانی؟
ریاضی می خوانم و دوســت دارم مکانیک قبول شــوم. اگر نشد رایانه و 

انتخاب آخرم برق است.
ـازكیوكجاباپويانمايیآشناشديد؟

راســتش، سال اول دبیرســتان برای ما به صورت فوق برنامه کالس های 
پویانمایی گذاشته بودند. آشــنایی من با پویانمایی از آن کالس ها شروع 

شد.
ـپسازپویانماییخیلیچیزهایادگرفتی؟

ما چون رشــته مان هنر نبود، وقتی برای آشنایی با نرم افزار و پویانمایی به 
شکل پیچیده نداشتیم. به همین خاطر، خیلی ابتدایی کار کردیم. اصول 
ســاختن پویانمایی را فقط به صورت تئوری یاد گرفتیم و بعد نقاشی کار 
کردیم. ســعی کردیم بیشــتر روی ایده کار کنیم تا تکنیک. مثاًل با اصول 
حرکت در پویانمایی آشــنا شــدیم؛ مثل وقتی که حرکت تند می شــود، 
فریم ها از هم دور می شــوند. یا زاویه دیدهــای مختلف تصویربرداری و 
موقعیت دوربین را دانســتیم. یک بخشی هم تمرین نقاشی بود. تا سال 

دوم که تنگنا را ساختیم.
ـپسساختنیکپویانماییکوتاه،آنقدرکهفکرمیکنیم،سختنیست؟
هرکســی می تواند ایــن کار را بکند. فقط الزم اســت بعضی تکنیک های 
ابتدایی را بداند. بقیه اش زیاد کار سختی نیست. چیزی که خیلی اهمیت 

دارد، ایده است و اینکه چیزی را که به آن باور دارد بسازد. 
ـاهلتماشایپویانماییهستی؟

انیمیشــن »یخ زدگی1« را که دیدم، تا مدت ها عاشــق ساختن پویانمایی 
شده بودم؛ البته به »تنگنا« ربطی نداشت.

ـتنگناازکجاشروعشد؟
در کالس نشســته بودیم. معلممان آقای عابد اسمعیل نتاج گفتند بیایید 

بــا هم بحث کنیم و هرکس هرچه به ذهنش آمد بگوید تا ببینیم به کجا 
می رسیم. البته قبل از آن یک موضوع کلی داشتیم و آن محیط زیست و 
مسائل فرهنگی مربوط به محیط زیست بود. بعد در بین بحث چیزهایی 
به آن اضافه شــد. مثاًل ماشینی که می آید و زباله می ریزد روی گیاه. بعد 
طرح »تنگنا« روی فیلم نامۀ مصور2 شکل گرفت. بعد از این کل نقاشی ها 

را در ده روز کشیدیم.
ـپویانماییتنگناچندنقاشیدارد؟

اصــل پویانمایــی یک دقیقه و ده ثانیه اســت و 400 نقاشــی دارد. همۀ 
نقاشــی ها را خودم کشــیدم. معلم هم کمکم کرد. دو دوست دیگرم هم 
رنگ می کردند. البته برای نقاشی کشیدن یک وسیلۀ دیگر هم الزم بود به 

اسم جعبۀ نور3 که خودمان ساختیم.
ـمرحلهبعدازپایاننقاشیهاچهبود؟

کار بعــدی ما تصویربرداری از نقاشــی ها و بعد هم قــرار دادن آن  ها در 
کنــار هم، با برنامــۀ پریمیر4 بود تا به فیلم تبدیل شــود. پریمیر یکی از 
معروف ترین برنامه های تدوین فیلم اســت. ما چون نقاشی ها را دستی 
کشیده بودیم، باید این ها را با نرم افزار تدوین فیلم کنار هم قرار می دادیم. 
البته اسکن و تدوین یکی دو روز طول کشید. یک روز نقاشی ها را اسکن 
کردیم و یک روز هم کارهای نرم افزاری را انجام دادیم. همۀ کارهای تنگنا 

در مدرسه انجام شد.
ـچندتاپسزمینهدرتنگناوجوددارد؟

همــۀ پس زمینه ها چهار نقاشــی دارنــد. پویانمایی ها، تــا جایی که من 
می دانم، چند الیه هســتند. یک الیه اصلی است که متحرک های مختلف 
در آن قرار دارند. مثاًل در انیمیشن ما، گیاهی که باال می رود، با سنگ ها در 
یک الیه هستند. اما پشت آن ها خاک است، فقط یک کاغذ A4 است که 
قهوه ای  رنگ شده و به جای پس زمینه استفاده شده است. قسمتی هم 
که کامیون می آید، زباله ها پس زمینه هستند. کاًل آن صحنه سه تا الیه بود. 

یک الیه زباله های جلو، بعد کامیون و یک الیه هم زباله های پس زمینه.
ـراستیاسمتنگناراچهکسیانتخابکرد؟

آقای حمید نادری یکی از معاون های مدرســه که به خاطر ما تا شــب در 
مدرسه می ماند،  این اسم را پیشنهاد داد.

ـودرپایان؟
از پدر و مادرم که همیشــه و در هر حالی از من پشتیبانی می کنند تشکر 

می کنم. 

امیل کشیشــیان متولد اسفند 1378 است و لوح زرین بخش پویانمایی 
جشنوارۀ فیلم رشد را در قســمت دانش آموزی دریافت کرده است. او از 
ســاختن پویانمایی طوری صحبت می کند که انگار هر کسی می تواند این 
کار را انجام دهد. می گوید، با کمی فکر و تالش هر ایدۀ خوبی می تواند به 

یک پویانمایی کوتاه و خوب تبدیل شود.
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پی نوشت ها
Frozen .1

storyboard .2 استوری بورد یا فیلم نامۀ مصور: صفحاتی که روی آن ها صحنه های اصلی انیمیشن را می کشیم تا طرح کلی شکل بگیرد.
3. جعبۀ نور یا light box: جعبه ای است که یکی از وجه های آن تلق و زیر آن چراغ است.

Adobe Premiere .4

تنگنا داستان بذری است که از اعماق خاک 
رشد می کند و به سطح زمین می رسد. 

اين انيميشن كوتاه را از اينجا دانلود كنيد 
و ببينيد.

پینوشتها
1. Frozen
فیلم نامۀ  یا  استوری بورد   ،storyboard  .2
مصور: صفحاتی که روی آن ها صحنه های اصلی 

انیمیشن را می کشیم تا طرح کلی شکل بگیرد.
است که  جعبه ای   :light box یا  نور  جعبۀ   .3
زیر آن چراغ است.  و  تلق  آن  از وجه های  یکی 
وقتی یک نقاشی را می کشیم، برای اینکه حرکت 
بعدی را بکشیم، کاغذ را می گذاریم روی نقاشی 
قبلی. به کمک جعبۀ نور نقاشی قبلی را زیر کاغذ 

می بینیم و نقاشی جدید را می کشیم.
4. Adobe Premiere

اردیبهشت  ماه 1397



محدثهکشاورزاصالنی

)Inky( معرفی پازل اینکیݡݡ

زل
نپا
وانی
ق

دریــکپــازل4در4اینکی)Inky(میتوانیــدازعددهای1تا4
استفادهکنید.درپازل5در5،ازعددهای1تا5و....

قانونپایهایسودوکودراینپازلهموجوددارد.هرکدامازعددها
درهرسطروستون،فقطیکباربایدتکرارشوند.

تعدادیازخانههاباحاشیههایپررنگتربهنام»جعبه«جداشدهاند.
عددهایداخلجعبهبایدرابطهایباهمداشتهباشندکهدرباالیجعبه
نوشتهشدهاســت.مثاًلحاصلضربآنهابایدبرابر32باشدیاحاصل

جمعآنهابرابر5باشد)سمتراستپازلنمونه(.
درجعبههامیتوانازعددهایتکراریاســتفادهکرد؛البتهاگردریک

سطریاستوننباشند.
هرپازلیکجوابمنحصربهفــردداردکهمیتوانبدونحدسزدن

آنراپیداکرد.

32×2-

1-2/

5+3×

5+

پازلنمونه

4213

1432

3124

2341

پاسخ
پازلنمونه

6×1-

5+1-

2-32×2/

4×1-

1-6+8×

9+

1-8+

2/2/

4×2-9×

2/2-8+

2/

3×2-24×

2-3-12×

2-2/5+

2/20×

2/11+

60×

خوراك مغز

سودوکوی مرشوط
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2-2-480×6+

15×2/2-2/

10+

20×

2-20×1-

24×40×

2-6-

1-

10+5+

2-6+2-4×

5+

15×12×11+

2/1-

2/

72×2/2-

4-4×25×9+

6×2-

6+3-2/

17+2/2/

8+

2/2/3-5+

2-7+

2/90×5+30×

1-3/5+

2-1-

5×48×

2-4-3/2-

3/6×48×

3/3-5+

3/9+

11+12×3/7+

30×
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مردمکشورهایدنیاچهبازیهاو
سرگرمیهاییدارند؟

رسگرمی های 
جـــــهـــــــــــا  نـــیݡ

داریم. زیادی گروهی بازیهای ایرانیها ما
بازیهاییکهمیتواندرجمعهایخانوادگیودوستانه
باآنهامشغولشدوساعتهاخوشگذراند:شاهدزد
وزیر،بیستسؤالی،اسمفامیل،گلیاپوچ،ُهپُهپ،

یهقلدوقلو...
بعضیازاینبازیهایگروهی،تحرکباالییهمدارند؛
مثل:باالبلندی،بشینوپاشو،استپهوايی،الکدولک،
هفتسنگ،پیپیپینوکیو،طنابکشی،زو،شمعگل

پروانه،قایمباشک،وسطیو...
است ناآشناست،کافی برایت اسمها این از بعضی اگر
کنی سؤال اینترنت، ماقبل دوران اهالی از نفر یک از
ما تعریفکند.حاال برایت را بازی آن تاب و آب با تا
برویم و بزنیم ویژهدست بهیککار تصمیمگرفتهایم
سراغکشورهایدیگردنیا.میخواهیمببینیمبازیهای

گروهیکشورهایدیگرچهبازیهاییهستند.

در این بــازی بازیکنــان باید 
بكوشند لبه های بیسکوئیت خود را به 
شکلی بخورند که قسمت باقی مانده 
شبیه نقشۀ کشورشان شود. کسی که 
در نهایت شــبیه ترین شکل به نقشه را درست کند، برنده 
است. شما می توانید این بازی را با نقشۀ ایران یا هر شکل 

انتخابی دیگری انجام دهید.

محل:  استرالیا

نام:بیسکوئیت خوری

نوع: تفریحی

محل انجام: خانهتعداد: سه نفر یا بیشتر

برای ایــن بازی به یک تــوپ قابل 
پرتاب )مثل توپ بســکتبال یا والیبال( نیاز اســت. همۀ افراد باید به شــکل دایره 
بایســتند و یک نفر با پرتاب توپ به ســمت شخص دیگری بازی را شروع کند. وقتی 
بازیکنــی تــوپ را دریافت می کند، دو بازیکــن دیگری که در طرف راســت و چپ او 
ایستاده اند، باید دستی را که نزدیک تر به اوست )برای بازیکن سمت چپی دست راست 
و برای بازیکن ســمت راستی دســت چپ( بلند کنند و تا زمانی که او توپ را به کس 
دیگری پاس دهد،  باال نگه دارند. اگر کسی موفق نشود توپ را بگیرد یا وقتی بازیکن 
بغلش توپ را گرفت فراموش کند دســتش را باال ببرد، باخته اســت و از بازی بیرون 

می رود. پنج نفر آخر برنده هستند.

محل:  چین

نام: توپ چینی

نوع: تمرکزی 

محل انجام: حیاط خانه یا مدرسه، کوچه تعداد: خیلی بیشتر از پنج نفر
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زمین بازی باید یک زمین مربع یا مســتطیلی مثل این 
شکل باشد که با یک خط عمودی از وسط به دو قسمت تقسیم شده است.

یک نفر به عنوان اختاپوس انتخاب می شود و روی خط وسط زمین مستطیلی می ایستد. بقیه در ابتدای 
یکی از زمین های روبه روی او می ایســتند. حاال این بازیکنان باید بدون اینکه دســت اختاپوس به آن ها 
بخورد، به سمت دیگر زمین بدوند. اختاپوس فقط می تواند روی خط وسط زمین حرکت کند. هر بازیکنی 
که توســط اختاپوس لمس شود، به یک »بچه اختاپوس« تبدیل می شود. بچه اختاپوس ها نمی توانند از 
جایشان تکان بخورند و فقط باید با تکان دادن دست هایشان سعی کنند بازیکنان آزاد را بگیرند. وقتی همه 

بچه اختاپوس شدند، بچه اختاپوس اول جای اختاپوس را می گیرد و بازی از اول شروع می شود.

محل: ایتالیا

نام: اختاپوس

نوع: حرکتی، جنگجویی 

محل انجام:خانه یا مدرسه، کوچه تعداد: حداقل پنج نفر

بازیکنان به دو گروه مساوی تقسیم 
می شوند و محدودۀ زمین بازی را مشخص می کنند. در دو طرف زمین جایی برای قرار 
دادن پرچم هر گروه تعیین می شود. )الزم نیست حتمًا پرچم داشته باشید. با یک دفتر 
یا خودکار یا هر چیز مشخص دیگری هم می شود این بازی را انجام داد.( بازی به این 
صورت است که هر گروه باید تالش کند پرچم گروه مقابل را، بدون لمس شدن توسط 
اعضای آن گروه، به دست آورد. هر کسی که به وسیلۀ عضو گروه روبه رو لمس شود، 
باید سر جای خودش متوقف كند تا یکی از هم گروهی هایش آزادش کند. گروه برنده 
گروهی است که پرچم گروه مقابل را به دست آورد. اگر کسی پرچم را به دست نیاورد، 

برنده گروهی است که کمترین اعضای متوقف شده را داشته باشد.

محل:  برزیل

نام: گرفتن پرچم

نوع:  حرکتی، جنگجویی 

محل انجام: خانه و مدرسهتعداد: چهار نفر یا بیشتر

خطی که اختاپوس روی آن 

می تواندجابه جا شود.
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سیدمهدیشجاعیعالمت سؤال

هرچهزیبایی،آفریدۀاوست
قرار بر این شد كه از كنار مسائل، ساده و سرسری نگذریم و بر همه چیز به 
دیدۀ توجه و تأمل بنگریم و مبتنی بر همین اصل، به این حقیقت رسیدیم 

كه دین یعنی نگاه واقع بینانه به انسان و جهان و آسمان و زمین.
حاصل طبیعی چنین نگاهی این شد كه كارخانۀ انسان و جهان، سازنده ای 
دارد كه آن را به بهترین نحو ممكن ســاخته و پرداخته، اما رهایش نكرده 

است.
هیچ نقطه و زاویه ای در آنچه آفریده از نگاهش پنهان نیست. هیچ برگی از 
هیچ درختی نمی افتد، مگر در مرئی و منظر علم او و هیچ فكری از ذهن 

هیچ انسانی نمی گذرد، مگر در گسترۀ دانش او.
توان و قدرتش، مطلق و بی نهایت است و هر توان و قدرتی در عالم، مقهور 
اوســت. به این دلیل ســادۀ عقالنی كه مخلوق اوست. و مخلوق را هرگز 

توان درافتادن و به مصاف رفتن و پنجه در پنجه افكندن با خالق نیست.
هرچه زیبایی در عالم، آفریدۀ اوســت و او كه خالق جمال است، طبیعتًا 

خود از هرچه زیبایی كه خلق كرده، زیباتر است.
هیچ موجودی در عالم از او مهربان تر نیست. چرا كه جوهر مهربانی، خود از 

آفریده های اوست و هركه هرچه خوبی و مهربانی دارد، وامدار او.
تمام ثروت های عالم، از آن اوســت و آفریدۀ او. اوســت كه به مخلوقات 
خود روزی می دهد و هیچ موجود زنده ای از نگاه و دســت های بخشندۀ 

او پنهان نمی ماند.

سایۀمهربانخدا
ســایۀ مهربان خدایی او بر ســر همگان گسترده اســت: چه آنان كه او را 
می شناســند و چه آنان كه نمی شناسند، چه آنان كه به وظایف مخلوقی و 
بندگی نســبت به او عمل می كنند و چه آنان كه نمی كنند. چه آنان كه او 
را می پرستند و اطاعتش می كنند، چه آنان كه انكار یا كتمان یا عصیانش 

می كنند.
این ها حقایقی است كه نگاه توأم با توجه و تأمل می تواند ببیند و بپذیرد و 
باور كند. این دیدن و پذیرفتن و باور كردن و گواهی دادن، معنای حقیقی 

دین است و معنای نگرش الهی به جهان یا جهان بینی توحیدی.
مبنای این همه از ابتدا، همان عقل سالم و سلیم بوده است. و همان عقل 

سالم و سلیم به ما می گوید:
هر كارخانه ای برای هر محصولش، دفترچۀ راهنما یا كاتالوگی تهیه و ارائه 
می كند تا مخاطب، كاربر یا استفاده كننده بتواند شیوۀ صحیح استفاده از 

آن كاال را بفهمد.
امــا اگر كارخانه ای، خودش و محصولش بدیع و بی ســابقه، و ابتكاری و 
ناشناخته باشد، به تولید و انتشــار دفترچۀ راهنما بسنده نمی كند. حتمًا 
نمایندگانی مطلع، مســلط و آموزش دیده را به همراه دفترچۀ راهنما روانه 
می كند تا آموزش های مورد نیاز برای استفاده از محصول را در اختیار مردم 

بگذارند و نیز پاسخ گوی سؤاالت و ابهامات احتمالی مردم باشند.
عقل می گوید كه بی توجهی به راهنما و دفترچۀ همراه یا انكار آن یا عداوت 
و دشــمنی با آن، به جز زیان برای مرتكبــان آن، نتیجۀ دیگری ندارد. نه 
صاحب كارخانه و مؤســس آن از برخوردها و رفتارهای غلط و غیرعقالنی 

مخاطبان زیان می بیند و نه راهنما و دفترچه اش.
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گر جملۀ كائنات كافر گردند  
بر ساحت كبریایش ننشیند گرد   

در كارخانــۀ خلقت كه خداوند مالك، مؤســس، خالق و مدیر آن اســت، 
پیامبران همان راهنمایان اعزامی اند و دفترچه های راهنما همان كتاب های 

آسمانی.

دوگزینه
اكنون دو گزینه پیش روی ماست:

یك: بی اعتنایی به راهنمایان اعزامی و كتاب های آســمانی، و براســاس 
تجربه و آزمون و خطا پیش رفتن یا پیش نرفتن و در جا زدن یا ســقوط 

كردن یا بر جهل و نادانی خود تكیه كردن و فخر فروختن.
دو: به درك درستی از فلسفۀ اعزام راهنما و تنزیل كتاب هدایت از آسمان 
رســیدن، به منجیان و امدادگران خود دســت دادن و دل سپردن، مقابل 
علم، دانش و معرفت زانوی تلّمذ زدن، از راهنما مسیر درست و راه و چاه 
را پرســیدن، مهربانی و دلســوزی خالق را در اعزام رسول و ارسال كتاب 
فهمیدن، قدر دانستن و شكرگذاری كردن، و .... به سعادت و خوش بختی 

ابدی دست یافتن.
عقل از میان این دو گزینه بی كمترین درنگ و تردید، گزینۀ دوم را انتخاب 
می كند و باور، اعتماد و اعتقاد به خالق و دســتورالعمل های او را شــرط 

رهایی، رشد، كمال و رستگاری جاودانی می شمرد.
كم كم به پایان مســیر زندگی نزدیك می شــویم و باید بار این بحث را در 

مقصدی كه چند قدمی است، زمین بگذاریم.
باید با شــما كه پا به پای عقل، قدم برداشته اید و تأمل و تدبر را همراهی 

كرده اید، یافته هایمان را مرور كنیم.

یافتههارامروركنیم
در اولین گام ها، تعاریف غلط از دین را كنار زدیم و حذف كردیم. در گام های 
بعد، نسخه های بدلی را از اصلی تشخیص دادیم و غربالشان كردیم. و در 
قدم های بعدتر به بررسی سوءاســتفاده ها از نام دین پرداختیم و فاصلۀ 

نجومی میان مدعیان دین داری با اصل دین را دریافتیم.
پس از زدودن انواع پیرایه ها از حقیقت دین، در پی كشــف حقیقت دین 

برآمدیم و با هم به معنایی ساده و ملموس و روشن از دین رسیدیم.
تازه فهمیدیم كه دین دقیقًا همان نگاهی اســت كه ما نسبت به انسان و 
جهــان داریم. و دیدیم كه ما غیــر از جهان بینی توحیدی، نمی توانیم نگاه 

دیگری نسبت به انسان و جهان داشته باشیم.
دیدیــم كه حقیقت دین چنان در وجود ما خانه كرده و ریشــه دوانده كه 
گویی بخش الینفكی از وجود ما شــده و جدایی میــان ما و دین امری 

محال و غیرممكن شده است. 
و به یاد آوریم كه باور و اعتقاد دینی تبعات و ملزوماتی دارد و در عمل به 
نتایجی می انجامد كه از جنس همین باور و به عبارت درســت تر، تجلیات 

همین باور و اعتقاد محسوب می شود.
بــه عبارت دیگر، اعتقادات و باورهای دینی، دســتورالعمل ها و الزاماتی را 
در دل خود دارند كه نداشــتن آن ها یا عمل نكردن به آن ها، خود به خود 
انسان را از این مدار خارج می كند. مثال ساده و دم دستی اش این شد كه:

خودرویی خریده ایم از كارخانه ای كه محصوالتش بی مثل و نظیر اســت و 
رقیب ندارد. اما نســبت به ماهیت و عملكرد آن هیچ ســابقه و آشنایی و 

شناختی نداریم.
در این صورت:

 وجود ســازنده و موجودیت كارخانه و طراحی خــط تولید آن را منكر 
نمی شویم.

 نمایندگی های آن كارخانه را محترم می شــماریم و خود را نیازمندشان 
می دانیم و به آن ها مراجعه می كنیم و طریقۀ استفاده و حفظ و نگهداری 

درست آن را یاد می گیریم.
 مطابــق توصیۀ صاحب كارخانه و نمایندگی هــا، مراجعه به كاتالوگ و 

دفترچۀ راهنمای خودرو را ضروری می شمریم.
 صرف قبول داشــتن و محترم شمردن مؤسس و كارخانه و نمایندگی 
را كافی نمی دانیم. استفادۀ صحیح از خودرو و پیشگیری از هرگونه اتفاق 
ناگوار را در گروی عمل به دســتورات نمایندگی ها و اصول و قواعد مندرج 

در كاتالوگ ها تلقی می كنیم.
در این مثال ســاده، اگر مؤســس و صاحب كارخانه، تمثیل خدا باشــد، 
و محصول كارخانه، انســان و جهان، نمایندگی ها، پیامبران، و كاتالوگ یا 
دفترچۀ راهنما، كتاب آسمانی یا قرآن، و عمل به دستورات نمایندگی ها و 
اصول و قواعد مندرج در كاتالوگ ها، عمل به دستورات خدا و پیامبر)ص( 
و قرآن، این قضیه را تعریف درســت از دین تلقی می كنیم و در چارچوب 

این تعریف عالقه مندیم كه خود را دین دار یا متدین به شمار آوریم.
اكنون كه به پایان بحث رســیده ایم، گمان نمی كنم كه سؤال »دین به چه 
درد می  خورد؟« اساسًا جایی داشته باشد كه بخواهیم به دنبال پاسخ آن 

بگردیم.
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حسینامینیپویانقشۀ راه

دستانداختندیگران
مســخره كردن و دســت انداختن دیگران به هر شــكلی كه باشد، از بیان 
نقص هــا و عیب ها گرفته تــا نام گذاری ها، جك ها و ... پدیده ای اســت 
نابهنجار كه از نظر دینی و اخالقی به شدت ناپسند و مذموم است. چرا كه 
از سویی تجاوز به حقوق و شخصیت دیگران محسوب می شود و عواقبی 
چــون آزردگی، دشــمنی و انتقام جویی را در پی دارد، و از ســوی دیگر با 

وحدت و یكپارچگی جامعه در تضاد است. 
هســتند افــرادی كه بــرای مجلس آرایــی و خنداندن دیگــران از آبرو و 
شــخصیت دیگران مایه می گذارنــد. فرضًا به خاطــر برخی خصوصیات 
فیزیكی و یا تظاهرات رفتاری هم كالسی ها و دوستان، به عنوان شوخی و 
برای خندیدن، به مسخره كردن آن ها می پردازند. در حالی كه شوخ بودن و 
شوخی كردن با دست انداختن دیگران و به دیگران خندیدن تفاوت دارد. 

بخندیموبخندانیم
درست است كه دوستان چه بهتر كه با هم روابط صمیمی و پر از شوخی و 
خنده داشته باشند، اما مگر این شرایط فقط با مسخره كردن دیگران پدید 
می آید؟! اتفاقًا یكی از خوش ترین لحظات یك رابطۀ دوستی زمانی است 
كه دوستان بدون انگیزۀ آزاردهنده با یكدیگر تعامل داشته باشند. بخندند 
و بخندانند بدون اینكه به كسی آسیب بزنند یا كسی را ناراحت كنند. افراد 
باید بدانند كه مسخره كردن نوعی پرخاشگری است. با رفاقت و مهربانی 

در تضاد است و به رابطۀ سالم میان دو دوست خدشه وارد می آورد. 

قرآنچهمیگوید؟
در آموزه های دینی نیز به شــدت با این پدیدۀ نابهنجار مبارزه شده است. 
قرآن كریم در آیۀ 11 سورۀ حجرات به صراحت مؤمنان را از این كار پرهیز 

داده است: »ای كسانی كه ایمان آورده اید، هیچ   گروهی از شما گروه دیگر 
را مسخره نكند، شاید آن گروه بهتر باشند و... و از هم عیب جویی نكنید و 

لقب های زشت به یكدیگر ندهید.« 

بایدبیاموزیم
می شــود خلق و خوی صمیمی و مثبت داشت. در جمع مهربان و بامزه و 
شوخ طبع بود و برای بامزه بودن به هر چیزی متوسل نشد  و كسی را آزار 
نداد. همین جاست كه باید بیاموزیم، برای در امان ماندن از تمسخر دیگران 
یكی از راه ها آن  اســت كه جمع هایی را برای رفاقت برگزینیم كه این گونه 
مثبت باشــند و از جمع كســانی كه از چنین روحیه ای برخوردار نیستند، 
فاصله بگیریم؛ آدم های بی هویتی كه به دلیل كمبود شخصیت از تخریب 

شخصیت دیگران لذت می برند. 

ریشۀتمسخركجاست؟
از نظر روان شناسی، یكی از مهم ترین عواملی كه موجب می شود شخصی 
به خود جرئت دهد كه به تمســخر دیگران بپردازد، خود برتربینی و غرور و 
خودخواهی اوست. این روحیه باعث می شود كه دیگران را كوچك بشمارد 
و به آســانی دیگران را دســت بیندازد. اصاًل واژه های تمسخر »سخره« از 
واژۀ »ســخر« به معنی چیرگی گرفته شــده اند. یعنی كسی كه دیگران را 
به ســخره می  گیرد، بر این باور غلط است كه از نظر شخصیتی بر دیگران 
برتری و چیرگی دارد. همین روحیۀ از خود متشــكر بودن است كه باعث 
می شــود، به راحتی دیگران را دست بیندازد و تحقیر كند. این نكتۀ مهمی 
است كه در همین آیه می بینیم به آن اشاره شده است: »عسی ان یكونوا 
خیرًا منهم«: شــاید ایشــان از آن ها بهتر باشــند. یعنی اگر این افراد به 
دیگرانی كه آن ها را مسخره می كنند، خوب نگاه كنند، شاید آن ها را از خود 
بهتر و برتر بیابند. پس بهتر است دست از توهم بردارند و واقع بین باشند. 

درمانتمسخر
می بینید كه درمان ریشه ای این صفت منفی در بسیاری از موارد در توجه 
به همین نكته اســت. نباید خود را برتر از دیگران دانست. باید برای همه 
شخصیت قائل بود و به همه احترام گذاشت. باید همۀ قومیت ها را دوست 
داشــت و دســت از تحقیر برداشت. از شــوخی هایی كه در آن گویش ها، 
فرهنگ ها، اقوام و نژادها به تمسخر گرفته می شوند، پرهیز كرد و همیشه 

و همه جا نگران زوال اخالق در جامعه بود.

چهکارکنیمکهشوخیهایمانباعثرنجشکسینشود؟

می خندم، 
می خندی، 
می رنجد...
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رشتۀدوستی
 امسال گذشت، اما داستان ما ادامه دارد. از حاال 
در تدارك مجلۀ ســال تحصيلی آينده هستيم و 

منتظر نظرات و پيشنهادهای شما:
3000899519
هر چقدر دلتــان می خواهد به ما پیامک بدهید، 
انتقاد کنید و پیشنهاد بدهید. البته اگر خواستید 
تعریف و تمجید هم بکنید، ما كه بدمان نمی آید.

در ضمن ما در شــبكه های اجتماعی هم حضور 
داریم. اگر اهل شبكه های اجتماعی هستید، ما را 

با این نشانی دنبال كنید:
@iRoshd 

نویسندگانبخششعر:
ســعید بیابانكی، احمد امیرخلیلی، مریم ترنج،  
ســاجده جبارپــور، مجید ســعدآبادی، مرضیه 
فرمانی، ســودابه مهیجی ، بابك نبی، سمیرا نیك 
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éرهگذرمهتاب)1341(
éچترسرخ)بهانگلیسی()1347(

éطنیندردلتا)1349(
éسدوبازوان)1350(

éسفرپنجم)1356(
éحركتودیروز)1357(
éبیعتبابیداری)1366(

éمردانمنحنی)1366(
éدیدارباصبح)1366(

بخشیازآثاراو

كودكاینقرنهرشبدرحصارخانهایتنهاست
پرنیازازخواباما!وحشتشازبسترآیندهوفرداست
بانگمادرخواهیاش،آویزهایدرگوشایندنیاست

طاهرهصفارزاده نامی آ شــنا بین زنان شــاعر معاصر اســت. شعر 
»كودك قرن« او را كمتر كسی است كه نخوانده و یا نشنیده باشد. 
او 27 آبان ماه 1315 در سیرجان متولد شد. عالوه بر شعر در ترجمه 
و پژوهش نیز به شكل جدی فعالیت می كرد. وی پدر و مادر خود 
را در كودكی از دســت داد. اولین شعرش را در 13 سالگی با عنوان 
»بینوا و زمســتان« ســرود كه مورد توجه فراوان اســتاد باستانی 
پاریزی قرار گرفت. او تحصیالت دانشــگاهی خــود را در خارج از 
كشور در »رشتۀزبانوادبیاتانگلیسی« دنبال كرد و تا مدرك دكترا 

ادامه داد و وارد حوزۀ پژوهش، نقد و تدریس شد.
عالوه بر شعر از مهم ترین فعالیت های او می توان به ترجمۀ قرآن اشاره 
كرد. از آنجا كه از كودكی با قرآن و مفاهیم آن انس گرفته بود، توانست 
ترجمه ای دو زبانه از قرآن به انگليســی و فارســی ارائه كند. به سبب 
موفقیت ها و فعالیت های او در این زمینه، به او لقب »خادمالقرآن«، 

»شاعرمبارز« و »زننخبۀدانشمندمسلمان« داده شد.
طاهــره صفارزاده در قالب های متفاوت شــعری طبع آزمایی كرده 
و شــعرهایی در قالب كالسیك، ســپید و نیمایی سروده است. از 
ویژگی های شــعری او ســادگی، جســارت و انتقاد است. اگرچه 
شــعرهای عاشــقانه ای نیز ســروده، اما عنصر عشــق در اشعار او 
كم رنگ اســت. با وجود این، مفهوم عشــق در شعرهای او در كنار 
مفاهیمی همچون صلح طلبی، انقالبی گری و عدالت  خواهی جانی 
تازه می گیرد. مطالعۀ دقیق شعرهای او نشان می دهد كه بیشترین 

دغدغه هایش مضامین اجتماعی و سیاسی هستند.
وی در ســال 1387 به علت بیماری تحت عمل جراحی قرار گرفت 
و چند ماه پس از آن در حالت كما در بیمارســتان بســتری شد و 

سرانجام در آبان ماه 1387 درگذشت.

شاعر ماه

تو از قبیلۀ شعری
من خویشاوندت هستم
و پشتم از تو گرم است

تویی كه می دانی
كه تیغ های موسمی باد
مرا به خیمه كشانیدند

در خیمه 
جعبه های صدا

صورت
سیمای عنصری از جعبه
ابیات عسجدی از جعبه

بزغالۀ هنر
در دیگدان زر

پخته
نپخته

عجب بساط مال ل انگیزی

هر حرف
هر نوشته

هر گام
چكمه ای ا ست
بر پایی از دروغ

تو از قبیلۀ شعری و شعر نامكتوب
و می دانی

كه خیمه ها همه خونین اند
و تیرها همه نابینا

و چشم ها همه بسته
و بومیان به شكار یكدیگر
و می دانی كه همهمۀ بازار

بازار شعرهای جعبه ای و جنجال
سرپوش بانگ های نهفته  است

سرپوش درد های نگفته
ناگفتنی

شاید كه دكمه های پیرهنم
گوش مفّتشان باشد

یاران این
یاران آن

یاران تیغ های موسمی باد

برگزیده آثار این شاعر

24



می توان در سایه آموختن
گنج عشق جاودان اندوختن

#شهریار #شعر #لبخند #اینست_شعر #رشدجوان

كشكول، شیخ بهایی

پندنامه

دانشمندی به دیدار پارســایی رفت و از یكی 
از دوستانش ســخنی به میان آورد. پارسا او 
را گفت: »از این دیدار زیانكار شــدی و ســه 
جنایــت ورزیــدی: كینۀ مرا به دوســتی تیز 
كردی، دل آسودۀ مرا نگران داشتی، و خویش 

را نیز متهم كردی!«

انوری

مثل ها و غزل ها:

منصب از منصبت رفیع ترست
هر زمانیت منصبی دگرست

این مناصب كه دیده ای جزویست
كار كلی هنوز در قدرست

»باشتاصبحدولتتبدمد«
كاین هنوز از نتایج سحرست

ای گشته نهان از من پیدات همی جویم
جای تو نمی دانم هر جات همی جویم

بر من چو شوی پیدا من در تو شوم پنهان 
از من چو شوی پنهان پیدات همی جویم

اندر سر هر مویی از تو طلبم رویی
هر چند نیم زیبا زیبات همی جویم

چون تو به دلی نزدیك از چه ز تو من دورم
هر جا كه رود این دل آنجات همی جویم
ز آن پای تو می بوسم كانجاست سر زلفت

یعنی سر زلفت را در پات همی جویم
هر چند تو پیدایی چون روز مرا در دل

من شمع به دست دل شبهات همی جویم
با دنیی و با عقبی وصل تو نیابد سیف
دل از همه بر كندم یكتات همی جویم

در این شعر، شاعر حضرت محبوب را خطاب 
قرار داده است و بیان می كند كه در هر جایی 
در طلب تو هســتم. در راه وصل تو دســت از 
تــالش و طلب بر نمی دارم و در هر چه خوبی 
و زیبایی اســت، دنبال نشانی از تو می گردم. 
این شعر سرودۀ سیففرغانی از شاعران قرن 

هفت و هشت هجری است.

پلی به گذشته
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تلگفت

غیر وحشت كیست تا گردد مقیم خانه ام
بیدلعظیمآبادیسیل هم بیش از دمی مهمان این ویرانه نیست

رخ بر افروخته رفتی به تماشای چمن
تأثیرتبریزیروشن از روی تو شد چشم و چراغ گل سرخ

اشكم به چشم، مانع دیدار می شود
عالیشیرازیآیینه چون به آب رسد تار می شود

بی كمالی های نادان در سخن پیدا شود
وحیدقزوینیپستۀ بی مغز چون لب وا كند رسوا شود!

از چراغی می توان افروخت چندین شمع را
صائبتبریزیدولتی چون رو دهد از دوستان غافل مشو

عدنانالصائغ شاعر پركار عراقی است كه در سال 1955 میالدی در »كوفه« 
تولد یافته است. شعرهای او به زبان های متفاوت ترجمه شده و جایزه های 
جهانی و عربی فراوان دریافت كرده اســت. عدنان در روزگار نوجوانی برای 
گذران زندگی خانواده اش در كنار تحصیل به كارهای پر مشــقتی مبادرت 
می ورزید. او كه هم اكنون در ســوئد به سر می برد، چندی برای مجالت و 

جراید عراق می نوشت و از اعضای اتحادیۀ ادبای عراق است

معلمسالخوردۀتاریخ
سكوتی كرد و 

غبار و گچ تخته را از اطراف چشمانش زدود
به تلخی رو به دانش آموزانش لبخندی زد:

تاریخ چه قلب ناسپاسی دارد!
تمام عمر زیبایم را به پای صفحات پریده رنگش ریختم

و او به قدر یك سطر
از من یاد نخواهد كرد!

عدنان الصائغ

شعر  بی مرز

یك در پنج

»دایــره« نام كتاب شــعری از مریمجعفریآذرمانی اســت كه 
50 غــزل نو دارد. مریم در این كتاب شــاعری آرمان خواه اســت 
كه از جهاِن بدی ها شــكایت می كنــد. او همچنین نام خود را در 
شــعرهایش می آورد، گویی با  خودش گفت وگو می كند. مضمون 
غزل های او بیشتر تنهایی انسان معاصر  و بدبینی نسبت به جهان 

صنعتی است.

چراغمطالعه

باِد بی سر و سامان، پاره می كند ُگل را
پس مرمتش كردم بلكه نشكند ُپل را

تا در این همه نفرت، عاشقی كنم گاهی
رنج من! تحمل كن عشِق بی تحمل را

در كالس بدبینی خوب یاد من دادی
روی ناامیدی هم، حك كنم توكل را

در جهان رنگارنگ، سادگی نجاتم داد
كشف كرده ام دیگر، عنصر تقابل را

دایره

شاعر: مریم جعفری آذرمانی

ناشر: انتشارات فصل پنجم

اگرذوقشاعریداشتهباشیمچگونهآنرا
پرورشدهیم؟

وجود سعید بیابانکی شاعری  ذوق  پرورش  برای  مختلفی  یک راه های  یا  بیت  یک  است که  این  راه  ترین  با ذوق است.راه دیگر آن که از دوستان خود بخواهید چهار آن اضافه کنید.این راه ساده ای برای تمرین شاعری کرده و تالش کنید بر همان وزن و قافیه چند بیت به غزل یا هر شعری که بیشتر دوست دارید را انتخاب دارد.ساده  به شما پیشنهاد بدهند و شما  بیت موزون جا یا پنج کلمه  دو  یا  را در یک  آن کلمات  دادید خودتان  انجام  را  تمرین  این  این که  از  بعد  برای پرورش ذوق و قریحه شاعری باید شعر زیاد و از او بخواهید ذوق شما را تایید کند. ناگفته نماند شعرتان را به یک شاعر یا معلم ادبیات نشان داده بدهید. 
حفظ کنید.
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رمان »دن کیشــوت« نوشتۀ میگلسروانتسساآودرا، اولین رمانی است 
که در اروپا و در کشــور اسپانیا نوشته شده و بیش از 400 سال از نگارش 

آن می گذرد.
در پرداخت دن کیشــوت، طنز شــیرینی وجود دارد که بیشتر از رفتارهای 
به ظاهر خنده دار شــخصیت اصلــی آن، یعنی آلونزوکیشــانو یا همان 
دن کیشــوت سرچشمه می گیرد. نویســنده با این طنز، به نظام حاکم بر 
ســرزمین خود کنایه هایی زده است. همین کنایه های طنزآمیز باعث شد 
که کتاب در مدت کوتاهی به شــهرت برسد و مورد عالقۀ مردم قرار بگیرد. 
در این رمان، حتی بسیاری از افراد برجستۀ آن دوره هم به ریشخند گرفته 

شده و بعضی آداب و رسوم ابلهانه به نقد کشیده شده اند.
شخصیت اصلی رمان، یعنی آلونزو کیشانو، نجیب زاده ای است که کارش 
مطالعۀ کتاب های داســتانی اســت. کتاب هایی که قهرمان همۀ آن ها از 
جنگاوران دوران و از شوالیه ها هستند. او آن قدر مطالعه می کند که فرصت 
غذا خوردن پیدا نمی کند، به سوء تغذیه دچار می شود و عقلش را از دست 
می دهد. این جنون باعث می شود که خود را همانند قهرمان داستان هایی 
بداند که خوانده است و تصور کند که او هم در کار جنگ و جنگاوری مهارت 

دارد و شوالیه است.
دن کیشــوت سوار بر اســب الغرمردنی اش می شــود و از روستای محل 
زندگــی اش راه می افتد تا زشــتی ها و بدی ها را از بین ببــرد و از حقوق 
ســتمدیدگان دفاع کند. در این ســفر اتفاق های عجیبــی رخ می دهند و 
کارهای بامزه و گاه مســخره ای از او سر می زند. او دچار اوهام و خیاالت 
می شــود، کاروان ســراها را قصرهای افســانه ای می پندارد، مردم فقیر و 

نگاهی به رمان 

ساآودرا
میگل سروانتس 

نفتاحی
حسی

دن کیشوت

Miguel de Cervantes بخش اول رمان دن کیشوت در سال
1605 در مادرید منتشر شد و بخش 

دوم آن ده سال بعد به چاپ رسید.

بدبخت را شاهزادگان و اشــراف تصور می کند و آسیاب های بادی را غول 
و هیوال می بیند.

در صورت ظاهر، دن کیشوت کارهای ابلهانه ای انجام می دهد، اما این طور 
نیســت. او در اصل آدم عاقلی اســت که هدفش کمــک به محرومان و 
مظلومان اســت. به عالوه، با توانایی های خود آشــنایی دارد و می داند که 
شرایط جسمانی اش مثل شوالیه ها نیست. از این رو می كوشد تا با جلوه 
دادن خــود به عنوان یک دیوانه و با کارهــای خنده دار، هدف های خود را 

پیش ببرد.
بســیاری از کارشناســان رمز ماندگاری دن کیشــوت را پیام نهفته در آن 
می دانند. یکی از این کارشناسان گفته است: »دن کیشوت کتابی است که 
برای مردم به معنای همه چیز اســت. بعید است که با خواندن این رمان 

خود را در قالب یکی از شخصیت های آن نبینند.«
منتقد دیگری معتقداســت:» برای خویشتن زندگی کردن و تنها غم خود 
را خوردن، كاری اســت که دن کیشــوت آن را شرم آور و ننگین می داند. او 
قهرمانی است که بیرون از خویشتن و برای دیگران زندگی می کند و از این 

روست که انسان بسیار جالب و قابل احترامی است.«
در سال 2002، گروهی متشــکل از 100 نویسندۀ بزرگ دنیا و از کشورهای 
مختلف، از جمله گارسیامارکز،نادینگوردیمر،نورمنمیلر و... دن کیشوت 

را پرمعناترین کتاب رمان تاریخ نام نهادند.

اردیبهشت  ماه 1397

27



خوبی!  میزبان  چه  بودند.  شده  دعوت  میهمانی  به  پیش  شب  از 
خودش صبح زود آمد و میهمان ها را برد.

جمعه بود که آقای نویسنده برای برادرش عذر و بهانه آورد کمی کار 
دارد و چند ساعت بعد خودش به تنهایی می آید. برادر هم که قول آمدن 
بودند.  . همه رفته  با خوش حالی خداحافظی کرد و رفت  بود،  را گرفته 
نویسنده کاغذ و خودکار را برداشت و پشت میز تحریر نشست. یکی از 
مجله های هفتگی را هم که قصه اش توی آن چاپ شده بود، زیر دستش 
گذاشت و آمادۀ نوشتن شد. اما خودکارش جلو نرفت. لحظه ها به هم گره 
خورده بودند و به آسانی نمی گذشتند. انگار یک گوشه از کار عیب داشت. 

فکر کرد: »مثل اینكه خانه خالی نیست!«
بود. همین چند دقیقه پیش، همسر و دو دختر  ولی خانه خالی 
کوچکش رفته بودند. مادر بچه ها هم فراموش کرده بود سفارش کار بدهد. 
نویسنده از جا برخاست. بی هدف از این اتاق به آن اتاق رفت. از پشت 

پنجره فضای بیرون را نگاه کرد و برگشت. 
آرام دور خودش می چرخید. حسی پنهان در قلبش رخنه کرده بود و 
مثل موریانه آرامش دلخواهش را می جوید. در عوض او هم میل نداشت 
میدان را خالی کند و ننویسد. جمله ها بی اختیار به زبان نویسنده می آمد 
و در خاطرش می ماند. نشست و دوباره خودکارش را به دست گرفت، اما 
فقط یک جمله توانست بنویسد. انگار کسی خودکار را از دستش گرفت 

و روی میز گذاشت.
پذیرایی  اتاق  داخل  از  صدا  پرید.  جا  از  ناآشنا  صدایی  با  ناگهان   
می خواست  دلش  سپرد.  و گوش  ایستاد  بی حرکت  و  می آمد. خشک 
آن صدا  باز هم  بود. در حالی که  اما درست شنیده  باشد،  اشتباه کرده 
را می شنید، با احتیاط به طرف اتاق پذیرایی رفت. همه جا را نگاه کرد 
و گوش خواباند. صدا از دل دیوار بیرون می آمد؛ جایی که لولۀ بخاری 

گازوئیلی وارد دیوار می شد.
از چند روز پیش، با گرم شدن هوا، بخاری را جمع کرده بود و سرپوش 
فلزی را دهانۀ حفره ای که تا پشت بام باال می رفت و دود غلیظ بخاری را به 
هوا می فرستاد، گذاشته بود. خم شد و با دقت نگاه کرد. صدا از همان جا 
می آمد. انگار کسی با ناخن سرپوش فلزی را می خراشید. آقای نویسنده 
خواست تا با نوک انگشت چند ضربه پشت سر هم به سرپوش فلزی 
بزند؛ اما فقط یک ضربه زد و کنار آمد. صدای بچه گربه ای که بیشتر شبیه 

التماس کردن بود، به راحتی شنیده می شد.

 بی اختیار خودش را عقب کشید. یک داستان کوتاه در ذهنش شکل 
گرفت: بچه گربۀ بازیگوش از لولۀ دودکش پایین افتاده بود و توی مخزن 
پر از دود، جایی را نمی دید و بیهوده دست و پا می زد. برایش ممکن نبود 
به راحتی نفس بکشد. نمی توانست بیرون بیاید. یک نفرباید آن را نجات 
می داد. البته بیرون آوردن حیوان، سخت و چندش آور بود. با این کار همه 
جا سیاه و کثیف می شد. حیوان گرفتار به دستش چنگ می انداخت و 
پس از خارج شدن، با سر تا پای سیاه و آلوده، این سو آن سو می دوید. 
ـ این کارها بی فایده است. فکر نمی کنم زنده بماند. نه زنده نمی ماند. 
او  با  می شنید.  را  غریبه ای  صدای  می زد.  حرف  نبود که  خودش 

هم صدا شد: »حتمًا می میرد.«
مطمئن بود این صداهای ضعیف، خیلی زود برای همیشه خاموش 
فسیل  و  می ماند  جا  همان  بیچاره  بچه گربۀ  داشت  باور  شد.  خواهند 

می شود.
از  خبری  نمی کردند.  بازی  بچه ها  بود.  خلوت  و  ساکت  کوچه 
دوره گردها که با بلندگو جار می زدند، نبود. هنوز ساعت ها فرصت داشت تا 
قصه اش را بنویسد. حتی می توانست پس از نوشتن، دوباره آن را بخواند 

و پاک نویس کند.
و  بود  پوشیده  را  لباس هایش  بود.  ایستاده  گوشه ای  در  پسرک 
آماده می شد تا از خانه بیرون برود. او می خواست چند پشته هیزم برای 
باباحیدر ببرد. باباحیدر پیر و تنها، طاقت سرما را نداشت. پیرمرد موقع نماز 
همه را دعا می کرد و بیشتر از هر کسی خود او را. باران به شدت می بارید. 
دو هفته بود که برای باباحیدر هیزم نرسیده بود. پیرمرد چشم به راهش 

بود. می دانست که به زودی خواهد آمد. دلش گواهی می داد.
نویسنده در چهارچوب در ایستاده بود و قهرمان قصه اش را تماشا 
خاموش  را  هیزمی اش  بخاری  اتاق.  کنج  می برد  را  باباحیدر  می کرد. 
می گذاشت تا او تیک تیک بلرزد. زانوهایش را بغل کند و بیشتر انتظار 
بکشد. نمی توانست ادامه بدهد. آسمان قلبش مثل هوای بهار می گرفت، 
بودند،  داده  آزارش  صداهایی که  می ایستاد.  و  می بارید  و  می شد  باز 
خاموش شده بودند. بهانه ای برای نوشتن نداشت، اما فقط دوست داشت 
باز هم آن صداها را بشنود. دیگر صدایی به گوش نمی رسید. سکوتی سرد 

و سنگین مثل سرب همه جا را پر کرده بود.
ـ چه زود مرد!

باورش نشد.

داستان ایرانی
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ـ شاید بی حال شده. باید کمکش کنم.
یادش آمد، نوجوان كه بود بچه گربه ها را دوست داشت. یکی از آن ها 
را زیر پیراهنش قایم می کرد و به خانه می آورد. حاال سال های سال از آن 
روزها گذشته بود. قهرمان قصه از خانه خارج شده بود و به طرف انبار هیزم 

می دوید. زمین پوشیده از برف بود.
آفتاب از پشت کوه ابرها خودش را نشان می داد. نویسنده پا به پای 
او خودش را به کوچه رساند. کوچه خلوت و ساکت بود. دلش برای دیدن 
بچه ها پر می کشید. وقت و بی وقت هیاهو یشان بلند بود. بازی نمی کردند، 
او هم  به جوش می آوردند.  را  فریاد می کشیدند. روزی چند بار خونش 
دعوایشان می کرد. نمی گذاشت هر جور که می خواهند بازی کنند. چه خبر 

شده؟ چرا غیبشان زده؟
جواب خودش را داد: نترس، روزهای جمعه دیر شروع می کنند. با 

ناامیدی به هر طرف نگاه کرد.
دیدن شهاب را در آن ساعت از روز جمعه باور نمی کرد.شهاب سرش 
را باال گرفته بود و به طرفش می آمد؛ آرام و بی صدا. با شهاب همیشگی 

که وقت بازی نویسنده را آتشی می کرد، فرق داشت.
ـ آقا شهاب!
ـ بله؟ سالم

ـ سالم، صبح بخیر.
درنگ نکرد و از او کمک خواست. شهاب سر به زیر وارد اتاق پذیرایی 
شد و به طرف جای لولۀ بخاری رفت. صاحبخانه با عاقبت اندیشی فرش 

ماشینی مهمانخانه را تا زد و از شهاب فاصله گرفت.
پسرک در پوش فلزی را برداشت و دستش را آهسته داخل مخزن 
برد. سپس از میان دوده هایی که سبک روی هم انباشته شده بودند، بچه 
گربۀ بی رمق را بیرون کشید. آن گاه در حالی که با انگشت هایش پوست 
حیوان را چسبیده بود، پیروزمندانه از اتاق خارج شد. نویسنده به دنبال او 
رفت و درِ کوچه را پشت سرش بست. صابون و آبگرم آماده کرد تا شهاب 

دست هایش را بشوید.
به چشم های  و  برابر خود می دید  در  را  قهرمان قصه اش  نویسنده 
کم سو و اشک ریز باباحیدر نگاه می کرد. او تصمیم گرفته بود اسم قهرمان 

قصه اش را شهاب بگذارد.

تصویرگر: وحید خاتمی
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نفیسهمرشدزادهزندگی نوشت

»کار گروهــی«، فعالیتــی اســت که اعتبارش را از  جمــع می گیرد نه از فرد. باری اســت که روی دوش چند 
نفر ســنگینی اش کمتر حس می شــود؛ تمریِن تعامل و مدارا. اما یاد گرفتن کارگروهی و یاد دادنش آســان 

نیســت. حوصله می خواهد و صبوری، آن هم وقتی همۀ شاگردان به کارهای فردی عادت 
کرده اند. پرویزشهریاری، ریاضی دان معاصر که سال ها در مدرسه ها ریاضی تدریس 

کرده اســت، دربارۀ کار گروهی خاطــره ای دارد و توضیح داده که چطور بچه های 
کالس را به این فضیلت عادت داده است:

بعد از یک ماه از شــروع ســال تحصیلی به شاگردان گفتم: 
»بچه ها، من فرد را نمی شناسم، ولی گروه را خوب می فهمم. 
شما را به گروه های سه نفری تقسیم می کنم تا هم اشتراک 
مساعی، هم اشتراک منافع داشته باشید. گروه از یک شاگرد خوب ، یک 
شاگرد متوسط و یک شاگرد ضعیف تشکیل می شود. اگر امتحان از شما 
بگیــرم، هر کدام ورقه هایتان را جدا می نویســید. ورقه های گروه را به هم 
ســنجاق می کنم و نمره می دهم. مثاًل از شــما سه نفر، یکی نمره اش 20، 
دیگری 10 و سومی 3 می شود؛ این ها روی هم 33 می شود،  تقسیم بر 3 

می کنم، می شود 11. لذا به هر سه نفر شما 11 می دهم.« 
شاگران خوب، خیلی برآشفتند که: »آقا به ما چه که شاگرد ضعیف درس 

نمی خواند!« 
گفتم: »من روشم این است.« 

دانش آمــوزان چندان باور نکردند. ثلث اول همین روش را اجرا کردم. این 
موضوع بین دانش آموزان و بیرون از حوزۀ آن ها دو طنین مختلف داشت. 
ماه ها، مســئوالن مدرسه و بازرسان آموزش و پرورش پیوسته می آمدند و 
می گفتند: »آخر این چه کاری است که شما در پیش گرفته ای؟ نمره ی 20 

را 11 داده اید، نمرۀ 3 را هم 11 می دهید! خیلی جای تعجب دارد.« 
پدر و مادرها و مســئوالن مدرســه هم راضی نبودند. بــا همۀ این حرف و 
حدیث ها، من همچنان مقاومت می کردم. قصدم این بود تا ببینم می توان 
بــا این شــیوه کالس را به حرکــت انداخت یا نه. شــاگردها وقتی دیدند 
معلمشان چنین آدمی است و هیچ منطقی سرش نمی شود! به جان هم 
افتادند. به ناچار ظهرها در مدرسه می ماندند،  عصرها هم می ماندند، صبح 
زود هــم می آمدند و به خانــۀ همدیگر هم می رفتند تا به هم کمک کنند و 

همه در یک سطح قرار گیرند و حقی از کسی ضایع نشود.
 عامل این حرکت هم شــاگردهای خوب بودند، چون نمرۀ آن ها کم شده 
بود. آن ها شاگردهای ضعیف را وامی داشتند درس بخوانند. من هم در سه 
ماهه ی دوم، به همین شکل نمره دادم. البته سطح نمره کمی باال رفت. سه 
ماهۀ سوم که همه با هم امتحان می دادند، من تعیین سؤاالت را به عهدۀ 
همکارانم نهادم و بعد نمرۀ هر کسی را برای خودش منظور کردم. نتیجه ای 
که گرفتم یک معجزه بود. در آن کالس، هیچ کس در درس هندســه کمتر 

از 15/50نگرفت.«

تجر�� پرويز شهرياری از كارگروهی در كالس درس

تبدیل سه به پانزده

ی
جان

ری
 ال

ظم
 اع

س:
عک
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چگونه یک کد QR را اسکن کنم؟
اگر گوشــی هوشمند دارید، می توانید به سادگی یكی از برنامه های 
رایگان »اســکنر بارکــد« را دانلود كنید. ماننــد »Red Laser« یا 
»Barcode Scanner«. این برنامه ها قادر به خواندن و رمزگشایی 
داده ها از یک کد QR هستند. می توانید با استفاده از دوربین گوشی، 

کد QR را اسکن کنید تا به صورت خودكار رمزگشایی شود.



پلیمرها،  بعدی  سه  چاپگرهای  محصوالت  دهندۀ  تشکیل  اولیۀ  مواد 
بر  بعدی زیستی، عالوه  و... هستند. در چاپ سه  فلزات  پالستیک ها، 
مواد ذکر شده، از مواد زیستی مانند سلول ها و دیگر اجزای زیستی نیز 

استفاده می شود.

   مراحلتصویربرداریپزشکی،طراحیوشبیهسازیهای
رایانهایوچاپقسمتیازگوشانسان:

 

چاپگر سه بعدی زیستی دستگاهی است که می تواند مجموعه ای 
به صورت هم زمان  زنده  به همراه سلول های  را  زمینه ای  از مواد 
مطابق با الگویی از پیش تعیین شده با دقت مورد نظر چاپ كند. 
به زبان ساده، در چاپگرهای زیستی کنونی، سلول ها جوهر چاپگر 
هستند و روی الیه ای از مواد که نقش داربست را برای سلول ها 

دارند، چاپ می شوند. 

 

کاربردهای 
چاپگرهای سه بعدی و همچنین 

چاپگرهای سه بعدی زیستی در علوم زیستی و 
بعد مشخص شده است. هدف  پزشکی در تصویر صفحۀ 

نهایی در چاپگرهای زیستی تولید اندام انسانی است. در حال حاضر 
تعداد بیماران نیازمند پیوند اندام هایی همچون قلب، کبد، کلیه، ریه و... 

بسیار بیشتر از تعداد اهداء کنندگان عضو است. این امر سبب شده است 
که متأسفانه بسیاری از افراد در فهرست انتظار دریافت عضو فوت کنند. یکی 
از راه کارهای اصلی این مسألۀ بغرنج افزایش تعداد اهداکنندگان عضو است. 
این موضوع نیازمند فرهنگ سازی در زمینۀ رضایت افراد یا خانوادۀ ایشان، 

برای اهدای اعضای بدن بعد از مرگ در شرایط خاص است. راه کار 
دیگری که در سال های آینده علم در اختیار بشر قرار خواهد داد، 

چاپ سه بعدی اندام انسانی است که اکنون در ابتدای 
این راه قرار داریم. 

محمدبهنامراددنیای زنده

براي اطالعات بيشتر در اين 
زمينه اين فيلم را دانلود كنيد.
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            ابزارهایجراحی
قالب های  از  عمل،  دقت  افزایش  برای  پزشکان 
راهنمای سه بعدی چاپ شده برای بازسازی صورت، 
استفاده می کنند. به زودی چاپگر سه بعدی مخصوص 
شرایط بدون جاذبه به فضا فرستاده خواهند شد. این 
امر گامی رو به جلو در جهت چاپ ابزارهای جراحی 

در مناطق دور از دسترس خواهد بود. 
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          ارتودنسی
چاپ  از  دندان سازی،  صنعت  در 
سه بعدی برای تولید مواد ارتودنسی 

شفاف استفاده می شود.

         ابزارهایپزشکی
    

کاهش  سبب  می تواند  بعدی  سه  چاپ 
هزینه و زمان مورد نیاز برای تولید نمونه های 
اولیه و همچنین تولید ابزارهای پزشکی شود 

كه به صورت سفارشی ساخته می شود. 

          ارتوپدی
برای  شکسته  اندام  تصویرهای  از  می توان 
تولید »قالب نگهدارندۀ سبک و متناسب« 
استفاده کرد.اجزای چاپی به صورت سفارشی 
تولید  اکنون  هم  لگن  و  زانو  تعویض  برای 
شده اند. دانشمندان در حال انجام  تحقیقات 
روی چگونگی چاپ سه بعدی استخوان های 

جایگزین نیز هستند. 

           دارووتجهیزاتآزمایشگاهی
محققان در حال تحقیق روی چاپ مواد شیمیایی 
داروهای  توسعۀ  برای  آینده  در  شاید  که  هستند 
آزمایشگاهی  تجهیزات سادۀ  آیند.  به کار  سفارشی 
مانند پیپت را می توان با هزینه ای جزئی نسبت به 

موارد موجود، چاپ کرد. 

         رگهایخونی
توانسته اند  محققان        
طراحی  را  خونی  رگ های 
بلند  گامی  که  کنند  چاپ  و 
اندام های  چاپ  سمت  به 
محسوب  انسان  عملکردی 

می شود. 

          اندامها
دانشمندان توانسته اند ریزاندامگان را 
با هدف اکتشاف و غربالگری داروها 
تولید کنند. همچنین بافت های زندۀ 
چاپ  اما  شده اند.  تولید  نیز  اندام ها 
سه بعدی اندام های عملکردی انسان 
افراد، همچنان در  به  پیوند  با هدف 

زمرۀ برنامه ای بلند مدت قرار دارد.

         انداممصنوعی
از چاپ سه بعدی می توان برای تولید 
افراد  برای  سفارشی  مصنوعی  اندام 

معلول استفاده کرد. 

          پیوندپوست
محققان در حال کار در زمينۀ توسـعه 
سـلول های  چـاپ  بـرای  روشـی 
زخم هـای  روی  جدیـد  پوسـتی 

هسـتند.  سـوختگی 

برخیکاربردهایچاپسهبعدیزیستی

 

          اجزایقابلکاشتدربدن
گوش  سه بعدی،  چاپگر  کمک  به       
زندۀ  سلول های  از  استفاده  با  مصنوعی 
غضروفی تولید شده است. از این فناوری 
به منظور تولید قالب هایی حیات بخش برای 
پشتیبانی نای کودکان استفاده شده است. 

اینفوگرافیک: مجید مسچی
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ــت روی  ــه اینترن ــزون دسترســی ب ــاوری و گســترش روزاف پیشــرفت فن
بســیاری از عادت هــا و فعالیت هــای مــا تأثیــر گذاشــته و تغییــرات 
ــی  ــا داشــته اســت. یك ــادی در شــیوۀ ســنتی انجــام برخــی از كاره زی
از مــواردی كــه تأثیــر چشــمگیری از اینترنــت و فناوری هــای جدیــد 
گرفتــه، شــیوه های آمــوزش اســت. سیاســت »عدالــت آموزشــی« 
كــه چنــد ســالی اســت در سراســر دنیــا بــه شــكل جــدی مــورد توجــه 
ــا كــه  ــد هــر كســی در هــر جــای دنی ــالش می كن ــه اســت، ت ــرار گرفت ق
ــای  ــه آموزش ه ــات، ب ــا و امكان ــطحی از توانایی ه ــر س ــا ه ــت، و ب هس
بــا كیفیتــی دسترســی داشــته باشــد. بســتر اینترنــت نیــز كمــك بســیار 
ــه ایــن هــدف كــرده اســت. امــروزه دوره هــای  ــادی در دســتیابی ب زی
ــه  ــه عالق ــه ای ك ــر زمین ــًا در ه ــی تقریب ــا كیفیت ــیار ب ــی بس آموزش

داشــته باشــید، در دســترس شماســت و تنهــا چیــزی كــه بــرای 
بهره منــدی از آن نیــاز داریــد، یــك سیســتم رایانــه ای 

ــورد از  ــد م ــا چن ــت. ب ــت اس ــط اینترن ــك خ و ی
ــای آموزشــی بیشــتر  ــن نمونه ه بهتری

ــویم.  ــنا می ش آش

ســلمان خان فردی مشــهور و از جمله پیشــگامان آموزش الكترونیكی در دنیاســت. او در ســال 2006 با تأســیس 
ســایت »خانآكادمی« كوشــید به رویای خــود، یعنی »ارائــهامكاناتآموزشــیدارایكیفیتواســتانداردباال،
بههركسودرهركجا« دســت یابد و در این مســیر هم بســیار موفق بوده اســت. ســلمان خان با كمك همكاران 
خود ویدیوهای آموزشــی بســیار باكیفیتی برای آموزش مباحث متفاوت علمی، شــامل ریاضیات، فیزیك، شیمی، 
زیست شناســی، اقتصاد، تاریخ، هنر، پزشــكی و ... تولید كرده اســت. در حال حاضر بیش از 3500 ویدیوی آموزشی 
در ســایت خان آكادمی در دسترس اســت كه تمام آن ها كاماًل رایگان و عمومی هستند. این دوره ها سطوح متفاوتی 

از دورۀ ابتدایی تا آموزش افراد بالغ را شــامل می شــوند و به انواع زبان ها، از جمله زبان فارســی، ترجمه شــده اند.

k h a n a c a d e m y .  o r g
بـزرگتـریـندانشگاهمـجـازیدنـیـا

رضانظریانیجعبه ابــزار

تــان  بــا گــوشـــی 
کالس بگذارید

معرفیاپلیکیشنهاییبرایآموزشمجازی
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در راســتای همان سیاست عدالت آموزشــی كه درباره اش 
صحبت كردیم، گروه دیگری نیز تالش بسیار قابل ستایشی 
انجام می دهند. تیم اجرایی ســایت »مكتب خونه« ســعی 
دارد بهره گیــری از كالس هــای بهتریــن اســتادان برترین 
دانشــگاه های كشــور را برای همگان امكان پذیر ســازد. در 
این ســایت می توانید ویدیوهای ضبط شــده از كالس های 
بهترین اســتادان كشــور را در رشــته های گوناگون به صورت 
رایگان تماشا كنید. تماشای این كالس ها می تواند دید بسیار 
خوبی در خصوص فضای رشته های دانشگاهی و درس هایی 
كــه دانشــجویان این رشــته ها می گذرانند، به شــما بدهد. 
پیشــنهاد می كنم حتمًا چند جلسه از كالس های درس های 
متفاوت را پیــش از گرفتن تصمیم خود برای ادامۀ تحصیل 
دانشــگاهی مــرور كنید. بــا ایــن كار می توانیــد تصویر 
روشن تری از رشــته های گوناگون به دســت بیاورید و 
رشــته هایی را كه كمتر می شناســید، نادیده نگیرید.

اپلیكیشــن اندرویدی مكتب خونه برای اســتفاده 
درگـوشـــی هـــای 
هوشــمند و تبلت ها 
نیز در دسترس است: 

وب ســایت های متنوعــی بــه شــیوه های متفاوت بــه آموزش هــای مجازی 
می پردازنــد كــه بــا جســت وجوی كوتاهــی می توانیــد فهرســت بلند باالیی 
از آن هــا را پیــدا كنیــد. نشــانی ســه مــورد از آن هــا به این شــرح اســت: 

t a k h t e s e f i d . o r g
n i m k a t e m a n . c o m

               f a r a n e s h . c o m

حتمًاالزمنیستانگلیسیبدانید!

قبلازكنكوربهبرترین
دانشگاههایكشورسربزنید

ــال  ــه از س ــود اینك ــا وج ب
ــی  ــان فارس ــه زب ــی ب 2013 ویدیوهای

می شــوند،  تولیــد  آكادمــی  خــان  در  نیــز 
امــا كمــاكان تعــداد ایــن ویدیوهــا در مقایســه 

ــت.  ــم اس ــیار ك ــان بس ــی زب ــای انگلیس ــا ویدیو ه ب
بــرای حــل ایــن كمبــود گروهــی از دانشــجویانی ایرانــی 
ــان  ــۀ خ ــا مؤسس ــكاری ب ــكا، در هم ــگاه های آمری دانش
آكادمــی، تهیــۀ دوره هــای آموزشــی را بــه زبان فارســی 

آغــاز كرده انــد. ایــن دوره هــا كــه غالبــًا درس هــای 
در  می دهنــد،  پوشــش  را  دبیرســتانی 

ســایت »كالس درس« در دســترس
هـستند. 

k e l a s e d a r s . o r g

m a k t a b k h o o n e h . o r g
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علیخالقی حیات وحش ما

تنها پستاندار 
دریــای خــــزر
CaspianSealآشناییباُفکخزری

فک ها از راســتۀ گوشــت خواران هستند و مثل 
فامیل هایشــان، با شش تنفس می کنند. آن ها 
هنگام تولد 4 تا 5 کیلوگــرم وزن دارند و طول 
بدنشان حدود 65 سانتی متر است. 3 تا 5 هفته 
که از شــیر مادر خود تغذیه کنند، وزنشان دو تا 
ســه برابر وزن اولیه شان می شود. طول بدن در 
فک های بالغ خزری بین 110 تا 140 سانتی متر و 

وزنشان بین 50 تا 70 کیلوگرم است.

اندازهها

به طور کلی غذای فک ها ماهی های کوچک و سخت پوستان 
دریایی هستند و با توجه به فصل و جایی که استقرار دارند، 
تغذیه  شــان متغیر است. مثاًل در تابســتان که در آب های 
جنوبــی و پرعمق دریای خزر هســتند، از ماهی های چرب 
تغذیه می کنند تا در فصل زمستان توانایی گرسنگی و سرما 
را داشته باشــند. اصلی ترین غذای فک های خزری ماهی 
کیلکاست که بیشتر در قسمت های جنوبی و پرعمق دریای 

خزر زندگی می کند.

تراکم و پراکنش فک های خزر بســته بــه فصل های متفاوت و مراحل 
زندگی شــان متفاوت اســت. یک گروه از آن ها با شروع فصل سرما از 
قســمت های جنوبی دریای خزر )که می شود سواحل شهرهای شمالی 
ایران( به مناطق شــمالی آن می روند که پوشیده از یخ است تا نوزادان 
خود را به دنیا بیاورند )رنگ سفید نوزادان فک ها در یخ ها سبب استتار 
آن ها می شود(. بعد از پایان فصل تولیِد مثل هم به قسمت های میانی 
دریایی خزر می آیند. با آمدن فصل تابستان، جمعیتی که مهاجرت کرده 
بودند، به جمعیت هایی که زمستان را در مرکز یا جنوب دریای خزر بودند، 

ملحق می شوند.
جمعی از ُفک ها که هنوز به مرحلۀ جفت گیری و تولیدمثل نرســیده اند، 

زمستان را در منطقه های جنوبی و میانی دریای خزر می گذرانند.

پراکندگی

بدن فک های خزری دوکی شــکل است. چشم ها نسبتاً  درشت، گوش ها بسیار کوچک و 
سبیل ها بلند و کلفت اند. هر دست و پا پنج انگشت با ناخن های بلند دارد که پرده ای آن ها را 
می پوشاند و شباهت زیادی به بالۀ شنا دارد. پاها در امتداد دم قرار دارند. سطح بدن از موهای 

کوتاهی پوشــیده شده اســت. هنگام تولد موهای نرم، متراکم و پشم مانندی به 
رنگ ســفید دارند. رنگ موها بنا بر ســن و فصل تغییر می کند، ولی غالبًا 

به رنگ خاکســتری است. خال های تیره رنگ و نسبتًا پهنی در سطح 
پشتی دارد. با باال رفتن سن، رنگ بدن روشن تر و خال ها تیره تر و 

زیادتر می شوند. در ماده ها رنگ خال های بدن روشن تر است.

مشخصات
ُفکخزری

غــذا



زیستگاه

دریای خزر تنها زیســتگاه گونۀ با ارزش ُفک خزری است. حدود 1 تا 
2 میلیون ســال پیش که دریای خزر به طور کامل محصور و از قطب 
شمال جدا شــد، ُفک ها خودشــان را در دریاچه ای بزرگ دیدند که 
بسیار غنی بود. این دریاچه از شمال و شمال غربی به روسیه، از شرق 
به ترکمنستان، از شمال، شمال شرق و شرق به قزاقستان، از جنوب 
غربی به آذربایجان و از جنوب به ایران محدود اســت. شمال دریای 
خزر به دلیل عمق متوســط بین 5 تا 6 متر، ورود آب شــیرین رود 
»ولگا« به آن، و نزدیک بودن به باالی نیم کرۀ شمالی، در زمستان یخ 
می بندد و محل مناسبی برای زادآوری ُفک هاست. جنوب دریای خزر 
نیز با عمق متوسط 1000 متر و دمایی حدود 17 یا 18 درجۀ سانتی گراد 

در بهار و تابستان، محل مناسبی برای شکار و تغذیۀ ُفک هاست.

شاخهردهراستهخانوادهجنسگونهنامعلمی سلسله
جانوران

Animalia
طناب داران
Chordata

پستان داران
Mammalia

گوشت خواران
Carnivora

فک ها
Phocidae

فک
Pusa (phoca)

خزری
pusa caspica

فک خزری
Caspian Seal

ردهبندی
ُفکخزری

1. انسان و فعالیت های آن:
در ســال های گذشــته، کشــور شــوروی سابق در ســطح وسیعی 
ُفک های خزری را برای اســتفاده از پوســت، چربی و گوشت آن ها 
شــکار می کرد. اما پس از فروپاشــی شــوروی این شکار کاهش 
یافت. یــا در منطقه های جنوبی دریای خــزر، ُفک ها که در اطراف 
تورهای صیادی مشــغول شــکارند، توســط برخی صیادان با نیزه، 
پارو یا تفنگ ســاچمه ای کشته می شوند. در واقع این صیادان فکر 
می کنند، فک های خزری باعث کاهش ماهی ها )به خصوص کیلکا( 
می    شــوند و به همین دلیل آن ها را می کشند. اما کارشناسان شکار 
ماهی توسط ُفک ها را کمتر از یک درصدکل صید ساالنۀ ماهی گیران 

برآورد کرده اند.
یکی دیگر از مشــکالتی که با بی توجهی انســان ها توسط آب توازن 
کشــتی ها و از مســیر دریای ســیاه و رود ُولگا ایجاد شــده، ورود 
موجودی به دریای خزر به نام »شانه دار ژله ای« است که قبل از این 
هیچ وقت در این دریا زندگی نمی کرده است. چون این جانور از تخم 
و الرو ماهی کیلکا تغذیه می کند، رقیب اساسی ُفک ها به خصوص 

در فصل تابستان است.
2.  رعایت نکردن حریم ساحلی

3. تغییر کاربری اراضی و ساخت و سازهای ساختمانی
4. شکسته شــدن یخ ها توسط کشتی ها در شــمال دریای خزر و 

امکان جدا افتادن مادر از نوزاد
5. وجود سم های شیمیایی و انواع آلودگی ها در دریای خزر

6. ویروس »کانین دیســتمپر« که در اثر تماس با سگ ســانان، از 
جمله شغال ها، هنگام استراحت ُفک ها 
به آن هــا انتقال می یابد و موجب 
عارضه های متفاوت و مرگ 

می شود.

تهدیدات

گوش خارجی 
)اللۀ گوش( 

ندارد.

باله های عقبی 
بلند، کشیده، پردار 
و دارای 5 انگشت 

و ناخن است.

باله های سینه ای 
کوتاه، پردار و دارای 

انگشت و ناخن 
است.
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زهراابراهیمپور

ریـاضیـات،  درسـی که 
برایش روز ملی داریم

برایمریم
یکــی از نام هایی که در ســال های اخیر زیاد می شــنیدیم و به خاطرش، 
لبخندی از سر ذوق و سربلندی به لب می نشاندیم، نام بانوی ریاضی دان 
ایرانــی جوانی بود که توانســت جایزۀ »فیلدز« را به دســت بیاورد: نابغۀ 

ریاضی جهان، مریممیرزاخانی.

بیست وهشتم اردیبهشــت، روز بزرگداشــت خیام، ریاضی دان، 
فیلســوف، منجم و شــاعر نام دار نیشابوری اســت که »روز ملی 

ریاضیات« نامیده شده است.
اگر بپرسید »ریاضیات کجای زندگی به درد آدم ها خورده است؟« 
باید از پنج هزار ســال پیش شروع کنم. زمانی که مصریان باستان 
برای اندازه گیری و نقشه برداری زمین و ساختن اهرام از حساب و 
هندسه استفاده کردند. می شود گفت عمر کاربرد ریاضی، به اندازۀ 

کل تاریخ تمدن است.
وقتــی از ریاضی حرف می زنیــم، نام های بزرگی را 

هــم به خاطر می آوریم؛ از فیثاغورس، اقلیدس، 
نیوتــن و گاوس گرفتــه تا خیــام، غیاث الدین 

جمشیدکاشانی و خواجهنصیرالدینطوسی.

 کسی که تابستان سال گذشته او را از دست دادیم و برای افتخارات بسیار 
دیگری که می توانست بیافریند و فرصتش را نیافت، آه کشیدیم و حسرت 
خوردیم. کســی که در کمتر از 48 ســاعت پس از پرکشیدنش، به غیر از 
بیانیه های مؤسسه های علمی، ده ها ستون از روزنامه ها و نشریات معروف 
دنیا نیز دربارۀ او نوشتند. نه تنها دربارۀ نبوغ ریاضی او، بلکه دربارۀ انسانیتش، 
سیر ریاضی دان شدنش، نویسندگی اش، پیشینه اش، خانواده اش، سیر و 

سلوکش، تواضعش، و در یک کالم، »ویژه«بودنش! 

در پاییــز 1396، مجلۀ »رشــد آموزش ریاضی«، ویژه نامــه ای را به مریم 
میرزاخانی اختصاص داد و مجموعه ای از نوشته هایی را که دربارۀ مریم یا 
برای او بود، منتشر کرد. اگر این ویژه نامه را نخوانده اید، می توانید با اسکن 

این» QR Code «همین حاال ویژه نامۀ مریم میرزاخانی را دریافت کنید:
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»چه می شد این بهار خّرم و شاد
نمی شد هم نشین با ماه خرداد!

در این سر: عید و آنسان جان فزایی
در آن سر: امتحانات نهایی!«

رشید این جمله ها را تا که بشنید
به آه و نالۀ بهروز خندید

که آخر هم کالِس تنبل من
چرا این گونه اشک و آه و شیون!
بخوان درس و مکن این قدر ناله

بدون درس، توفیقت محاله!
کمی بگذر ز تفریح و ز بازی

که بازی را در این میدان نبازی!
به پاسخ گفت بهروز قلی پور

برو دیالق جان! بیخود نزن زور!
چرا باید به خود محنت رساندن؟

موفق می شوم بی درس خواندن! 
من آزاد از کتاب و درس و َمرسم!
من از این چیزها چون تو نترسم!
برایش چاره ای دارم -بگو خب!-

عالج کار ما باشد: تقّلب!
چنین گفتش رشید قصۀ ما

که: اِشتب می زنی داداچ، وااّل!

به این دوز و کلک ها دل نبندی
نمی دانم که با خود چند چندی؟

خالصه این چنین خواهی نخواهی
برفتند این دو تا هر یک به راهی
رشید ما پی کوشش شب و روز
ولی در این میان بشنو ز بهروز
مرامش چون که کاًل تنبلی بود

انیِس یّللی و تّللی بود!
رسید از ره چو وقت امتحانات
شنو احوال او را تا شوی مات!

کف دستش شده از جمله ها فول!
کف پا هم نوشته چند فرمول!
نوشته جزوه ای را با خطی ریز

به روی صندلی و پایۀ میز!
نموده یک دو کاغذ را گلوله

دو برگ دیگرش را کرده لوله!
درون کت -به غیر از پاچه و فاق!1

سه برگ A3 را بنموده سنجاق!
سر جْلسه ولی در اولین گام

تقلب کارِ ما افتاد در دام!
یکی زان لوله کاغذها که وا شد
مراقب دید و رازش برمال شد!

مراقب چون عقاب تیزچشمی
بدید و شد پلنگ تیزخشمی!

تقلب کردنش را چون رصد کرد
به سوی طعمه)!( ناگه حمله آورد!

بلندش کرد و بگرفتش سر و ته!
تکانی داد او را و از این ره –
ز شلوار و کت و کاًل ز هر سو
تقلب بود که می ریخت از او!

بسی شرمنده زان َخبط و خطا شد
ِبُکل ضایع میان بچه ها شد!

رشید ما ولی زان عزم و تصمیم
-خدا قسمت کند!- شد هجده و نیم!

در این دنیا به جای سعی و تدبیر
نباید رفت سوی جعل و تزویر

رشید درس خوان، ای شاخ شمشاد!
هزاران آفرین بر هّمتت باد!

پی نوشت

1. فاق: در خیاطی فاصلۀ خشتک شلوار تا کمر.

رشیدنامه! )منظومۀ دنباله دار(

)قسمتهفتم(

مهرداد حسین زاده ـ حامد تأّملیجیك جیك مستون

مادرم گفته تو مدرسه هیچ وقت ساندویچ نخورم. منم به حرفش گوش می دم وبعد از مدرسه ساندویچ می خورم.

کتاب بهترین دوست شماست، ولی شاید آبگوشت دوست نداشته باشه!
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اندرحکایتامتحاناتنـهاییو
سرنوشترشیدوبهروزقلیپور!
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یک نفــر گفت بگویید کدام اســت رفیقی کــه بَود مایۀ 
آسایش جان، ســاده دل و صاف چنان آب روان، امن و 
امان، پخته ولی شاد و جوان، مثل هلو یا ِبهازآن، حاضر 
و آماده شــبیه»autorun«، حداقل حائز صد وات توان، 
روح نــواز و ابدی بهتر از آواز بنان، اهل درام و هیجان، زبر 
و زبــل مثل جناب ملوان، دورتر از نرخ دالر از ضرر و عیب 
و زیان، شــاخ ترین شاخ جهان البته در ظرف زمان، عالم 
و شایســته کزان فخر و مباهات بشر هی بنماید فوران؟ 

گرچه چنین است و چنان، دیو دوسرنیست!
یکی گفت صد افســوس که این ها نشــود جمع و کسی 
نیست که یک مرتبه این ها همه را داشته باشد و اگر سابقًا 
این گونه کسی بوده دگرنیستو گر هست بشرنیست و گر 
هســت چرا ذره ای از هیکل او رّد واثرنیست و گر هست 

چرا هیچ از آوازه و این هاش خبرنیست؟
یکــی گفت که این ها که تو گفتی همه تعریف کباباست 
که از نوع بناب است و دلم در طلبش در تبوتاباست
و فراقش به خدا ســخت ترین نوع عذاباســت و نگاهم 
به نگاهش نگران اســت و خراباســت. کباب است که 
محبوب دل »old« و َشــباباست! و اگر گوجه کنارش 
بنشــیند، علنًا لذت آن بیشــتر از حد نصاب است. کباب 
است که بر پرسشت ای دوست جواب است. مگرنیست؟

در این لحظــه خودش داد زد و گفت که نزدیک شــدی 
گرچه از آن دورشدی، بوی کباب آمد و در جا زد و مسحور 
شــدی، زل زدی آن قدر به بشقاب چلو کورشدی! ای به 
فدای شــکمت با همۀ آن عظمت هست جواب تو چنان 
قافیۀ بنده غلط! پاســخ این مســئله را بچۀ شش ماهه 
هم البته بداند که نه ســیخ و نه کباباســت که محبوب 
گران مایه کتاباســت و کتاب است که بر پرسش مذکور 

جواباست و بناب و کره و سیخ جگرنیست!

سعیدطالئی

شاخ ترین شاخ جهان

یه بار هم سر امتحان جغرافیا استرس گرفتم، نوشتم: رشته کوه های البرز بر اثر بی کفایتی شاهان قاجار در شمال ایران قرار گرفتند.

دبیر پرورشی مون معتقده: اگه به جای ما ماهی قزل آال پرورش می داد، االن قطعًا میلیاردر بود.
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اردیبهشت  ماه 1397
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تیمور لنگ در ســال 748 خورشــیدی به سلطنت رســید. او از اول لنگ 
نبود، ولی ادای لنگ ها را در می آورد. در یک جنگ که مصدوم شــد، بعد 
از بهبودی دید که واقعًا لنگ شــده است و در جنگ های بعدی باید روی 
نیمکت بنشیند. تیمور دیگر نمی توانست راحت پسرش را کتک بزند، بعد 
از زدن زنگ خانه ها فرار کند، گل کوچک بازی کند و حرکات موزون انجام 
دهــد. پس تصمیم گرفت این بار ادای چنگیزخــان را در بیاورد. به همین 
خاطر قتل عام کوچکی راه انداخت و ابتدا خوارزم، سپس خراسان، گرگان، 
مازندران، سیســتان و هرات را تســخیر کرد. شانس آوردیم که آن موقع 
نبودیم وگرنه سر راهش به تهران می آمد و پیژامۀ ما را هم تسخیر می کرد.
تیمور بعد از این فتوحات، چند وقتی استراحت کرد و مشغول امور منزل 
شــد. کم کم حوصله اش ســر رفت و بنای ناسازگاری گذاشت. همسرش 
تدبیری اندیشــید و به عنوان کادو برایش یک اطلس جغرافیایی خرید. 
تیمور که مشغول ورق زدن اطلس شد، دید نقاطی را با خودکار قرمز عالمت 

زده اند و نوشته  اند: »کالپوت سقالطون کیموس طنسفه، بوچ 
بوچ عجیجم«. البته ما نمی دانیم این جمله یعنی چه، 

اما تیمور جوگیر شــد و دوباره اســبش را زین کرد 

و راهی میدان نبرد شــد. او ســرزمین های فارس، لرســتان، آذربایجان، 
طبرستان و هندوستان را با مالیمت و اندکی خون ریزی فتح کرد.

 وجدانًا هر عقل سلیمی بود تا طبرستان نمی رفت و بعد یکهو سر اسبش را 
به سمت هندوستان کج نمی کرد؛ تیمور دوزاری اش کج بود و نمی دانست 
بازی خورده. ولی یکی از مباشــرانش، نقشــۀ زنش را برای دست  به  سر 
کردنش برمــال کرد. تیمور کمی در این مورد فکر کرد. بعد دســتور داد تا 
جالد گردن مباشر را بزند. سپس عکس های همسرش را پاره کرد و پشت 
ســرش هم نامه هایش را پاره کرد. داشــت فکر چاره می کرد که تصمیم 
گرفــت برود چین را هم فتح کند. اجل مهلتش نداد و او را پیش ســایر 

خون خواران قبلی و بعدی اش فرستاد. بیچاره اجل!

مهردادحسینزاده



هم کالسی من! تو اگر بنشینی، من اگر بنشینم، او اگر بنشیند، ما اگر بنشینیم، خب جا کمه المصبا همه جا نمی شیم که، یه نفر پاشه وایسته حداقل.

بعضیام میان سنگ صبور باشن، ولی بیشتر سنگ کلیه ان.

تحقیقات، نشســته بود و در ســکوت و آرامش داشــت کتاب می خواند. 
تبلیغات، با ســر و صدا وارد شــد: ســالم سالم و صد ســالم به همگی. 

دوستتان دارم. ارادتمند همه مشاور تبلیغاتی هستم.
تحقیقات، به او نگاه کرد؛ نگاه عاقل اندر ســفیه. بعد سری تکان داد و باز 

مشغول مطالعه شد.
تبلیغات از گوشــی همراهش یک موســیقی تند پخش کرد و گفت: چرا 

نشسته اید؟ برخیزید و باال و پایین بپرید و شاد باشید. 
تحقیقات گفت: لطفًا سکوت را رعایت کنید. من دارم مطالعه می کنم.

تبلیغات: سکوت، خوب نیست. افسردگی می آورد.
تحقیقات: جنجال و هیاهوی زیاد هم، حماقت می آورد.

تبلیغات: برای این حرفت دلیلی هم داری؟
تحقیقات: از سر زانوی آدم ها معلوم می شود.

تبلیغات نگاهی به ســر زانوی خودش انداخت. شــلوارش پاره بود و سر 
زانویش بیرون بود. داده بود شلوار نو را پاره کنند تا سر زانویش دیده شود.
تبلیغات که کالفه شده بود، با عصبانیت گفت: آقای تحقیقات! فایدۀ این 

همه مطالعه و نوشتن چیست؟ اصاًل شما دنبال چه می گردید؟
تحقیقات: دنبال حقیقت، دنبال واقعیت.

تبلیغات زد زیر خنده. حقیقت که در کتاب ها نیست. بعد گوشی همراهش 

را تــکان داد و گفت: همه چیز این جاســت. واقعیت این اســت که من 
میلیون ها طرفدار دارم. اما کتاب های تو را حتی صد نفر هم نمی خوانند.

تحقیقات گفت: فرقی نمی کند که چند نفر کتاب می خوانند؛ مهم این است 
که انســان حقایق را کشف کند. همان کسانی که آن گوشی را ساخته اند با 

تحقیقات و مطالعه این کار را کرده اند، نه با شلوغ کاری و هیاهو.
تبلیغات گفت: من خالصۀ همۀ حقایق را کشــف کرده ام. بعد دسته چک 
بانکی اش را درآورد و در هوا تکان داد. لبخندی زد و گفت: تنها شکِل مفید 

کاغذ و خواندن و نوشتن این است! شب خوش آقای تحقیقات.
تحقیقات زیر لب گفت: گفتم که از سر زانوی آدم ها معلوم می شود.

تبلیغات دوباره به ســر زانوهایش نگاه کرد، اما چیزی دســتگیرش نشد. 
با خودش گفت: اصاًل معلوم نیســت چــه می گوید؟ برو بابا بگذار خوش 

باشیم.
تحقیقات یک تکه کاغذ به او داد و گفت: این دو بیت را از مثنوی معنوی 

مولوی نوشته ام، بفرما بخوان و بخند و خوش باش!
آن یکی پرسید ُاشُتر را که هی؟

از کجا می آیی ای اقبال پی؟ 
گفت: از حماِم گرِم کوِی تو

گفت: خود پیداست از زانوی تو

از رس زانوی آدم ها
اسماعیل امینی

اردیبهشت  ماه 1397
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منظومۀ محیِط نیست

حکایت عجایب گونٔه 
سپری که سوراخ شد

عباساحمدی

ستایش همی ایزد پاک را 
پدیدآور خاک و افالک را

یکی الیه باشد به گرد زمین
که گویم به او صد هزار آفرین

ازون نام او هست و همچون سَپر
به گرد زمین گشته او مستقر

همی جای آن استراتوسِفر است
به خدمت به خلق زمین حاضر است

شود مانع از ماوراء بنفش
که آن را نشد قافیه غیر کفش!
شده نازک این الیۀ ناز و خوب

اخیرًا ولی روی قطب جنوب
صد افسوس شد الیه های ازون

رقیق و پراکنده چون ادکلن
به تعبیر یک عده سوراخ شد

 و »یو وی«1 برای زمین شاخ شد!
زمین چون ِکش از دور در می رود
چو فرهادش آتش به سر می رود

بشر تا که شد کم کمک صنعتی
شد این الیۀ بینوا خط خطی
بیفتاد هر دشمن و دوستی

به بیماری چشمی و پوستی
که امواج یو وی بگیرد نفس

شود باعث پیری زودرس
»پالنکتون«2 به دریا شود بی پناه

شود کند رشد نبات و گیاه
یکی از مواد خطرناک و بد

»فلوئوکلرو کربن«  بَود
ورا نام گاز »سی اف سی« شده
به اجبار، بیت انگلیسی شده!  

بَود پایدار و خفن، سال ها
زیاد است در پشت یخچال ها!

بلی همچنین در کولر گازی است
همش در پی جفتک اندازی است!
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صد البت که از مشکالت زمین
نباید نمود اکتفا بر همین

یکی از مسائل که کم نیز نیست
بالیای آثار گلخانه ای ا ست
که امواج با طول موج بلند

به سمت زمین می رسد چون کمند
کند حبس انرژی خورشید را

ببّرد ز سیاره، امید را
کدام اند گازان! گلخانه ساز

بیا تیز کن گوش های دراز:
بخار است کز وی زمین دم کند

چو اسبی که از صاحبش رم کند
دی اکسید نیتروژن و هم متان

دی اکسید کربن از آن جمله دان
که افزایشش بی دلیلی نبود

به جز سوخت های فسیلی نبود
بلی منشأ اش گازوئیل است و نفت
که دودش به چشمان انسان برفت

که این گاز بس بی پدر مادر است!
 هوادار او اگزوز خاور است!
متان هم شود از زباله فزون
اگر که نمی دانی اینک بدون!
متان همچنین بر شود از ِپِهن
که سازد ورا گاو، با هّن و هن!
بز و گوسفندی که پشِکل کند

به جو زمین بس متان ول کند!
بشر هست مجبور تا بو کند

مگر زین روش پول پارو کند
از این ها چو مجنون و دیوانه شد

زمین گرم شد مثل گلخانه شد
چو شخصی که در زیر صد ملحفه!

بماند ز گرما بگردد خفه
از این واقعه زار شد حال ها      

شدند آب در کوه، یخچال ها
شود نرم یخ های قطبین و بعد
شود نحس، اقبال دنیای سعد

رود زیر آب این همه رود و پل
سواحل، جزایر، بنادر، به کل 

شود زیستن سخت تر بعد از این
شما ای جوانان ایران زمین 

مگویید »این شعر بی ربط چیست؟  
به ما این مسائل که مربوط نیست
هر آن کس که سوراخ کرده ازون  

بدوزد ورا با نخ از بیخ و بن«
مگو مغزم از این نصایح ُپره!

که ایران جدا نیست از این کره
مگو: »من خودم نمره ام هست بیست
چو ایران مباشد به من چه که نیست«

چو ایران نباشد تو هم نیستی
ببینم تو اصاًل مگر کیستی؟
برو بچۀ تنبل آس و پاس

پس از زنگ وایسا کنار کالس!

پی نوشت
1. منظور اشعۀ ماوراء بنفش )U.V( است.

2. پالنکتون ها موجودات ریز آبزی ساکن دریاها و 
45اقیانوس ها و منبع اصلی غذایی ماهی ها هستند.
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غولامتحان
مصطفیمشایخی

امتحان مثل باغ و مزرعه است
هرچه را کشته ایم می چینیم

حاصل چند ماهۀ خود را
در همین چند روز می بینیم

هرکه با درس هم قدم بوده
خوب و راحت قبول خواهد شد
هرکه از درس مانده، در نظرش
امتحان شکل غول خواهد شد

غول بدهیبتی که صد درصد
ضد حال است و استرس افزاست

شاخ او را تالش می شکند
چون که محصول بی خیالی ماست

راه پرپیچ زندگی با کار
جاده ای باشکوه خواهد شد
سست باشیم، کاه مشکلکی
مانعی مثل کوه خواهد شد

شعرم این بار خشک و جدی شد
کم که نه، کامل از نمک افتاد

سوژه اش در مدار شوخی نیست
از سراینده اش نگیر ایراد

عجباردیبهشتی
مهدیاستاداحمد

دم خرداد و ماه سرنوشت است
برایم کارنامه چون بهشت است

اگر که نمره هایم خوب باشد
تمام ماه ها اردیبهشت است

وجودم سرخوش از پایان راه است
اگر افسرده باشم اشتباه است
عجب حالی عجب اردیبهشتی

خدای من چقدر این ماه ماه است

پرم از شور شیرین جوانی
ندارم از غم و غصه نشانی

از االن لحظه  ها را می شمارم
برای دیدن جام  جهانی
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وقتی کلید بسته می شود الکترون ها می گویند آخ جون! و 
راه می افتند که دور سر مدار بچرخند.

در مدار نخست سلف در لحظۀ اول مقاومت می کند و بر 
خالف ظاهرش که سیم لوله  طوری است، هیچ جریانی را 

از خود عبور نمی دهد.
الکترون ها: بذار ما بریم! 

سلف: نمی خوام! 
الکترون ها: چه ســلفی! چه ســیم لوله ای! چه سری چه 

دمی عجب پایی. یه دهن برامون بخون الاقل!
ســلف هم دهانــش را باز می کنــد و می زند زیــر آواز و 

الکترون ها از آن عبور می کنند. 
در مدار دوم، خازن برخالف ظاهرش که دو صفحۀ جدا از 

مهدیفرجاللهی

هم است، اولش هیچ مقاومتی از خود نشان نمی دهد و 
جریان برقرار می شود.  بعد کم کم نظرش عوض می شود 

و در نهایت کال جریان قطع می شود.
الکترون ها: اِ اِ ِا ! بذار بریم دیگه.
خازن: دیگه بسه! دلم نمی خواد!

الکترون هــا: چــه خازنــی! چــه صفحه هایــی! چــه 
دی الکتریکی! چه سری چه دمی عجب پایی. الاقل یه 

دهن برامون بخون!
خازن: زرشک! )این را هم با دهان بسته می گوید.(

سلف و خازن با این حرکت به ما یاد می دهند که دربارۀ 
دیگران در یک نظــر و یک برخورد؛ زود قضاوت نکنیم. 

به زبان ساده تر:
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@iRoshd
رشدجوان

درشبكههای
اجتماعی:

سالم و خسته نباشید خدمت بچه های مجلۀ رشد. لطفًا دربارۀ انتخاب رشته در 
دورۀ دوم متوسطه حرف بزنید و آیندۀ رشته ها را توضیح بدهید. من دانش آموز دهم 
انسانی ام و از انتخاب رشته ام راضی نیستم. از طرف دیگر هم دو دل هستم و می ترسم 

تغییر رشته بدهم.
 سالم. پیامت را به سردبیر انتقال می دهیم که به این موضوع مفصل پرداخته شود. 

البته باتوجه به اینکه گفتی دهمی هستی، بعید بدانیم دیگر به  دردت بخورد!

مـی دانید کـه درس هـای تجـربـی خیـلی سـخت اند و مـعلم ها انـتظاردارند 
دانش آموز هرروز درس مربوط به آن معلم رابخواند. خب ماهم وقت نمی کنیم. کاش 

درس هایمان آسان تربود و معلم ها با انصاف تر. مرسی که به حرف هایم گوش دادید!
 بله که می دانیم. نه تنها درس های تجربی، بلکه درس های ریاضی،  انسانی، هنر و... 
هم خیلی سخت هستند و کاریشان نمی شود کرد. ما هم که این ها را می خواندیم قرار 

بود آسان ترش کنند!

 سالم چگونه می توانيم سواالت کتاب را در حافظه  نگهداريم؟
 روی سوال های کتاب راست کلیک کرده، گزینۀ کپی را انتخاب، سپس روی حافظۀ 
خود راست کلیک کرده و روی گزینۀ paste کلیک می کنیم. این روش برای حافظه های 

خارجی 2 الی 64 گیگ امتحان شده و پاسخ گرفته.

رسیده ها و Call ها

مجله که در كل به شــما تعلق دارد، اما این بخش دیگر شــور به شــما تعلق 

داشتن را درآورده است و یكباره هرچه را شما برای ما بفرستید می خواند، پاسخ 

می دهد و چاپ می کند. شاید برایتان این سؤال پیش بیاید که: کجا بفرستید؟ 

راه ارتباطی كــم نداریم. این از ایمیل مــان: javan@roshdmag.ir . این از 

.@iRoshd :سامانه پیامکی مان3000899519 . این هم از کانالمان در تلگرام

که آنجا هم برایتان کلی مطلب به روز و دســت اول، نظرســنجی، مسابقه و... 

می گذاریم. با مطرح کردن پیشــنهادها، حرف ها و درددل هایتان، هم خودتان 

سبک می شوید، هم به ما کمک می کنید که بهتر شویم! 

زهرافرنیا
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ماه نامۀ آموزشی،تحلیلی و اطالع رسانی 
دانش آموزان دورۂ متوسطه دوم
دورۂ سی  و سوم/آبان ماه ۱۳۹۶
شمارۂ پی در پی ۲۷۷/ ۴۸صفحه/ ۱۱۰۰۰ریال

www.roshdmag.ir
ISSN: 1606-9080

گیاه دانۀ عشقم، فشرده در دل خاك
چنان كه دم به دمم می دمند، می رویم
شهریار
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اسفندبهمنآذر

این شــماره تصمیم گرفتیم، یکی از رسیده ها به ایمیل مجله را در 
این قســمت چاپ کنیم، تا هم همان قدر که ما لذت بردیم، شما 
هم لذت ببرید و هم بدانید اگر شما دست به قلم باشید و برای ما 
شعر و متن بفرستید، ما چاپ می کنیم، این هم نمونه اش! با این 
توضیح كه فشار امتحان باعث شده است، شاعر محترم چندجا از 

وزن خارج شود.

بحرطویل:امتحان
زهراشکرانی

امروز فالن روز، دگر روز، فالن ماه، فالن وقت، فالن هفته و هر روز
ُکَند خوار و خفیفم، ُکَند ُخرد و خمیرم که من از زندگی سیرم

و تو گویی که چه مرگت شده و از چه بنالی؟ مگر درس نداری؟
بدهــم من به جوابت که تو ای شــیخ کــه از دانش و منطق که تو 
از علم ریاضی و تو از زیســت شناســی، بدانی، به کرات و بگویی 

سخنش همچو شوکوالت و کنی مغز مرا مات...
چگونه ســت ندانی که مِن گیس بریده، مِن بخت دریده، شده ام 

سخت کالفه زِ این آزمون میان ترم!

پیامک ها

دی

100 %

50 %

0 %
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گلبرگ بخش رنگین گل است و از بخش های داخلی گیاه 
محافظت می کند. پرچم گل از میله و بساک تشکیل شده است 

و در بساک )بخش زردرنگ تصویر( کیسه هایی وجود دارد که 
حاوی دانه های گرده است. دانه های گرده به وسیله حشرات، 

آب یا باد جا به جا میشوند و باعث تولید مثل گیاه و رویش 
گل های جدید میشوند.

 )samuel silberman( خالق این تصویر ساموئل سیلبرمن
عکاس حرفه ای طبیعت است که سالهای متمادی در مسابقات 

 Photomicrography( عکسبرداری میکروسکوپی
competition( شرکت کرده است. او باالخره توانست 

به کمک نمایش منحصربه فرد جزئیات سطح 
برگ و پرچم این گل وحشی، رتبه هشتم 

مسابقات سال 2016 را کسب کند.

بينالود
ك كوه. رشته كوه بينالود 

ت و هم نام ي
ي اس

بينالود، هم نام رشته كوه
ت شهرهاي مشهد و نيشابور 

ن دو دش
ت قرار دارد. در اي

ن دو دش
بي

ت. رشته كوه بينالود 
ك تر اس

واقع اند. بينالود البته به نيشابور نزدي
قله هاي متعددي دارد؛ نظير شيرباد، فلكه، قوچگر و بينالود. قلۀ 

ت، هرچند ارتفاع آن، )حدود 3300 
ف تر اس

بينالود از بقيۀ آن ها معرو
ن قله را باغ ها و دره هاي 

ف اي
ت. اطرا

متر( از قلۀ شيرباد كمتر اس
ن دره ها و صخره هاي زيبا 

ي فرا گرفته اند با روستاهاي متعدد. اي
زيباي

و خيره كننده در تمام طول سال گردشگران و ورزشكاران را به سوي 
ي وجود دارند؛ 

ن گياهان گوناگون
خود مي كشند. در بينالود، همچني

ي.
ك كوه

ن و زرش
س، آويش

نظير گون، ريوا
ن منطقه چشمه هاي متعددي را پديد 

ف( اي
ش هاي ساالنۀ )باران و بر

بار
ن مي كنند. 

ي مشهد، نيشابور و چناران را تأمي
صرف

ب م
مي آورند كه آ

َوتََرى الْرَض َهاِمَدًة َفِإَذا أَنَزلنَا َعلَيَها الَماءَ اهتَّزْت َوَربَت 
َوأنبَتَت ِمن ُكِلّ َزوٍج بَهيج 

و زمين را خشک و افسرده می بينی، پس چون آب را بر آن 
نازل می كنيم، به حركت در می آید و می روید و از هر نوع 

گياه تر و تازه می رویاند.
قرآن كریم، سورة حج، آیۀ 5
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گاه شمار
 آخرین مهلت ارسال آثار: 31 تیرماه 1397

 انتخاب و داوری آثار: مردادماه 1397
 افتتاح نمایشگاه و اهدای جوایز: مهرماه 1397

امتیازها
 عکس های برگزیده به صورت نمایشگاهی در معرض دید عموم 

    قرار خواهد گرفت.
 به هر یک از آثار راه یافته به نمایشگاه، حق التالیف پرداخت 

خواهد شد.
 برای عکاسانی که آثارشان به نمایشگاه راه یابد، گواهی شرکت 

در نمایشگاه صادر می شود.

نشانی دبیرخانه جشنواره: تهران: خیابان ایرانشهر شمالی، پالک 266،  دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی، 
طبقة دوم، دبیرخانه جشنواره عکس رشد. صندوق پستی 15875-3331 

برای كسب اطالعات بیشتر به وبگاه جشنواره )www.roshdmag.ir ( مراجعه كنید یا با شماره تلفن های 88839232 و 88490414 تماس بگیرید.
 پاسخگویي ثبت نام اینترنتي: 88490108

1 شرکت همة عکاسان در این جشنواره، آزاد است.
2 آثار ارسالی فقط به صورت »تک عکس« پذیرفته می شود و هر عکاس می تواند با ارسال 5 عکس در هر یک از موضوع ها 

    )جمعًا 10 عکس( در جشنواره شرکت کند.
3 دانش آموزان می توانند حداکثر 7 عکس با موضوع آزاد ارسال کنند.

4 آثار باید با حجم کمتر از 4۰۰ کیلوبایت بر روی وبگاه جشنواره به نشانی: www.roshdmag.ir بارگذاری شوند.
5 در صورت راه یابی عکس به نمایشگاه، ارسال عکس با اندازه اصلی ضروری است.

6 ضروری است هر عکاس نام، نام خانوادگی، شماره تماس، نشانی محل سکونت، کد ملی، پست الکترونیکی، عنوان عکس، محل 
      و تاریخ عکاسی هر عکس را به طور کامل مطابق با برگة فراخوان تکمیل و به همراه آثار ارسال کند.

7 اصالح رنگ، کنتراست، تیرگی و روشنی، کراپ در عکس ها در حدی که اصالت عکس را تغییر ندهد، قابل قبول است. 
8 ارسال اثر توسط عکاس و شرکت در جشنواره، به منزله اعالم مالکیت معنوی عکس هاست. در صورت اثبات خالف این امر در 

      هر مرحله ای، عواقب حقوقی و جزایی آن به عهدة شرکت کننده است.
9 از عکس های راه یافته به جشنواره، با ذكر نام عكاس در نشریات رشد، وابسته به دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی 

     استفاده خواهد شد.

مقررات جشنواره جوایز برگزیدگان
مدرسه؛ خانه دوم

  نفر اول: لوح تقدیر، تندیس جشنواره وجایزة نقدی؛
  نفر دوم: لوح تقدیر وجایزة نقدی؛

  نفر سوم: لوح تقدیر و جایزة نقدی.

بخش ویژه
  نفر اول: لوح تقدیر، تندیس جشنواره و جایزة نقدی؛

  نفر دوم: لوح تقدیر و جایزة نقدی؛
  نفر سوم: لوح تقدیر و جایزة نقدی.

بخش دانش آموزي
  در این بخش به 5 نفر جایزة نقدي اهدا خواهد شد.

موضوع
»مدرسه، خانة دوم«

   فضای مدرسه 
)معماری، کتابخانه، بوفه، نمازخانه، حیاط، آب خوری، آزمایشگاه، اتاق 

بهداشت، گرافیک محیطی، دفتر معلمان، كالس درس و ...(؛ 
  انواع مدارس 

)هوشمند، ماندگار، چند پایه، روستایی، عشایری و شهری(؛
  برنامه های مدرسه 

)صبح گاه، پرچم، كتاب خواني، زنگ تفریح، جشن ها، مناسبت هاي 
مذهبي، راهپیمایي، آغاز سال تحصیلی، نمایشگاه ها، آموزش در 

كالس، دوستي ها و قهرها، فعالیت هاي یاددهي و یادگیري، شورای 
دانش آموزی، شورای معلمان، جلسات اولیا و مربیان و ...(؛

  برنامه های جنبی 
)سرویس مدارس، در راه مدرسه، گردش علمی، اردو، نماز و ...(

بخش »ویژه«
  پوشش ها و بازیهای محلی )به ویژه استان های مرزی(

  شعار سال: )اقتصاد مقاومی، تولیدـ  اشتغال(
  پرسش مهر سال: )چگونه باید در محیط مدرسه تحمل و احترام به 

      افکار دیگران و اخالق و ادب را تمرین کنیم؟(

بخش دانش آموزی با موضوع »آزاد«
  این بخش با »موضوع آزاد« به دانش آموزان 13 تا 18 ساله 

     تعلق دارد.

 aksroshd10@roshdmag.ir:پست الکترونیکي جشنواره

ماه نامۀ آموزشی،تحلیلی و اطالع رسانی 
دانش آموزان دورۂ متوسطه دوم
دورۂ سی  و سوم/اردیبهشت ماه 1397
شمارۂ پی در پی 283/ 48صفحه/ 11000ریال
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ســفـر بـه دنـيـاي
 شـعــر و ادبـيـات




