
آهان!لحظۀشگفتانگیِز
به ایده های به دردبخور تبدیل کنیم؟! چگونه فکرهای مان را 

 
استارت آپ چیست و باشگاه های کارآفرینی دقیقاً چه کار می کنند؟

رشتۀنرمافزار،
بدونفوتوشاپ
 آشنایی با ویژگی ها و آیندة
 شغلی رشتة مهندسی نرم افزار

لیگقهرمانانجوان
در مسابقة سرگرمی های
 رشدجوان شرکت کنید

گوشتآزمايشگاهي
 همبرگرهایي که با کشِت 
سلول هاي بنیادي تولید مي شود

ماهنامه آموزشی،تحلیلی و اطالع رسانی
دانش آموزان دورۀ متوسطه دوم
دورۀ سی و چهارم/ مهرماه 1397
 شماره پی در پی 284/ 48 صفحه/ 15000 ریال



ال تُدِرُکُه االَبصاُر َو ُهَو یُدِرُک االَبصاَر
چشم ها او را درنمی یابند و اوست که دیدگان را درمی ِیابد...
انعام ـ 103 

ک که اینچنین تیرشان را به سوی 
  سپاهیان ازب

قزلباشان صفوی نشانه  رفته اند، سودای تصرف خراسان 
گ خورد و 

گ را در سر داشتند، اما تیرشان به سن
بزر

شکست سختی از سپاهیان قزلباش خوردند. ازبکان خود 
را از نسل چنگیز خان مغول می دانستند.

 محمد علی بهمنی
 ازآنجا که کاخ چهلستون در اصفهان محل پذیرایی
از مهمانان خارجی بود،  دیوارهای آن عرصه ای برای 

 به رخ کشیدن شکوه و قدرت حکومت صفوی شد.  
نقاش ایرانی دراین تابلو، نبرد »مرو« و رویارویی 

سپاه صفوی وازبکان را درابتدای سده  دهم به تصویر 
 

کشیده  است تا درس عبرتی باشد برای بدنظران.

ک بود البته نه دقیقًا به این 
ک خان ازب

 نبرد مرو پایان کار شیب
 

شکل که نقاش  صفوی تصویرکرده  است. او دریکی ازخرابه های 
اطراف مرو، زیردست وپای سپاهیان وحشت زده اش خفه شد 

نه این چنین ترحم برانگیز و با ضربه ی شمشیر شاه اسماعیل 
صفوی. شاه صفوی در این تصویر تنها 23 سال دارد.

  حکومت صفویان باضربات شمشیر همین قزلباشان سرکار 
آمد. امرای قزلباش که با سرپوش های سفید و ارغوانی 

گ شان شناخته می شدند، در ازای وفاداریشان به خاندان 
رن

صفوی به باالترین درجات سپاه رسیدند. سرپوش های آنها 12 
خط به نشانة دلبستگی شان به 12 امام  شیعه داشت.

در جانوران بی مهره، خرطــوم عضوی برای غذادادن فرزند 
یــا مکیدن مواد گوناگون اســت. پروانه نیــز از این عضو 
لوله ای  شــکل برای مکیدن شــهد گل ها استفاده می کند. 
این عکسی اســت که از خرطوم پروانه گرفته شده است. 
عکاس آن، یوشــن شــرودر از تایلند اســت که در سال 
 Nikon  Small World عکاســی  مســابقه  در   ،2016 
)دنیای کوچک نیکون( توانسته عنوان چهارم را به دست بیاورد.



پیشنهادهای ویژۀ سرآشپز
12 و گزارش این ماه را بخوانید.راه انداخت؟ یک راست بروید به صفحۀ می شود ایده پردازی کرد و کسب وکار  گزارش: استارتاپ یعنی چه؟ چطور 
هم جایزه بگیرید. داستانش مفصل طول سال با یکدیگر رقابت کنید و آنجا کشوری، برای مجموع امتیازها، در می دهیم، هم می توانید در سطح بیشترین امتیازهای هر شماره جایزه لیگ اساسی راه انداخته ایم. هم به در مسابقه ای فکری آماده اید؟  یک  لیگ قهرمانان جوان: برای شرکت 

است. صفحۀ 8 را ببینید.
 انجام نداده باشد. قبول ندارید؟ طوری که تابه حال کسی شبیه اش را پیازش را برایتان تشریح میکنیم . شاهکار ایرانی  می رویم و سیر تا در هر شماره به سراغ یکی از رمان های  آشنایی با رمان های معروف ایرانی: 

صفحۀ 20 را یک لحظه باز کنید، 
خودتان متوجه می شوید.

مهندسی نرم افزار. صفحۀ 32 را ببینید.فوتوشاپ. این شماره: معرفی رشتۀ شما معرفی  کنیم؛ بدون روتوش و بدون رودربایستی رشته های دانشگاهی را به می خواهیم بی تعارف و بدون  آشنایی با رشته های دانشگاهی: 
 کنیم؟ این شما و اینفوگرافیک حیوان های بیچاره غذایمان را تأمین مصنوعی تولید کنیم و بدون کشتن درد می خورد؟ یعنی نمی شود گوشت پیشرفت علم و تکنولوژی پس به چه را برای تهیۀ غذا بکشیم؟ این همه است گوسفندها و گاوهای بیچاره  گوشت آزمایشگاهي: تا کی قرار 

صفحۀ 34 . 

لحظة شگفت انگیِز آهان!
»آهــان! فهمیــدم!« چــه لحظۀ درخشــانی. 
ســاعت ها فکر می کنی و فکــر می کنی، ولی 
هیچ چیز به ذهنت نمی رســد. می خواهی یک 
قضیۀ هندســی را اثبات کنی یا دنبال ســوژۀ 
جذابی بــرای داستان نویســی می گردی، یا به 
ایــن فکر می کنی که چطور از مرحلۀ ســخت 
بازی کامپیوتری ات عبور کنی...، فرقی نمی کند 
کدام یــک از این ها؛ مهم این اســت که در آن 
لحظه همۀ راه های جهان بن بست است. داری 
دیوانه می شوی. می خواهی کله ات را بکوبی به 
دیوار. در اوج ناامیدی هستی، اما ناگهان ایده ای 

به ذهنت می رسد: آهان! فهمیدم!
شــبیه یک جرقه. یک اتصال کوتاه. آهان! وای 
چقدر عجیــب و دوست داشــتنی. ناخودآگاه، 
می نشــیند. چشم هایت  لب هایت  روی  لبخند 
برق می زند و برای کســری از ثانیه احســاس 

می کنی پادشاه تمام جهان هستی.
معلمی را می شناسم که توصیف جالبی از این 
لحظه ها می کــرد. می گفت: »وقتــی می بینم 
دانش آ موزانــم خودشــان چیــزی را کشــف 
می کنند و ناگهان چشم هایشــان برق می زند، 
به آن ها می گویــم: بچه ها، این لحظه هایتان را 
جمع کنید و به مــن بدهید. من با این ها برق 

تولید می کنم«.
به نظــر من از تمــام دوران تحصیــل، همین 
لحظه ها هســتند کــه باقی می ماننــد. همین 
لحظه ها هســتند که تا آخر عمر کاربرد دارند: 
بــرای ادامۀ تحصیل، پیداکردن شــغل خوب، 
و  اجتماعــی  و  پیشــرفت در محیــط کاری 
حتی اینکــه در آینده آدم پول داری بشــویم. 
بعضی ها تالش می کنند که مــا را به آدم های 
گوش به فرمان تبدیــل کنند. آدم هایی که مثل 
ربات همه چیز را حفظ می کنند و فقط بلدند از 
دستور دیگران اطاعت کنند. در حالی که انسان 
با فهمیدن ها و اکتشــاف هایش انســان است. 
می دانم ســخت است، اما بیایید مقاومت کنیم. 
بیایید اجــازه ندهیم هیچ چیزی در زندگی مان 

جای »آهان«هایمان را بگیرد.

سیدامیر سادات موسوی

ماهنامه آموزشی،تحلیلی و اطالع رسانی
دورة سی و چهارم/ مهرماه 1397
 شمارة پی در پی 284
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   همه چـیز  دربارة
بازی های آسیایی

 مهدی زارعی

بازی های آســیایی، مجموعه رقابت هایی است که هر چهار سال یک بار و در فاصلۀ 

زمانِی بین دو المپیک، در قارۀ آسیا برگزار می شود. در این مسابقات، همان طور که از 

نام آن مشخص است، تنها کشورهای قارۀ آسیا حاضرند. هجدهمین دورۀ این رقابت ها 

چند هفتۀ قبل در جاکارتا و پالمبانگ، دو شهر کشور اندونزی، برگزار شد و ورزشکاران 

کشورمان نیز در این مسابقات درخشیدند. 

چرا » بازی ها «؟

چرا به این مسابقات می گوییم»بازی های آسیایی« و نمی گوییم»مسابقات آسیایی«؟ استفاده از عبارت »Asian games« برای این رقابت ها بی دلیل نیست و 

از ورزشــکاران می خواهد که به این رقابت ها نه فقط از دید نوعی رقابت ورزشــی، بلکه از جنبه های دیگر نیز نگاه کنند؛ جنبه هایی چون بازی، سرگرمی و البته 

دوســتی با ورزشــکاران کشورهای دیگر که از نقاط مختلف آسیا به محل برگزاری مسابقات ســفر کرده اند. همیشه در این مسابقات، دوستی ارزشمندتر از هر 

چیز دیگری اســت؛ حتی مدال های رنگارنگ. با این توضیح می توانید بگویید چرا در ســطح جهانی نیز کسی از عبارت »مسابقات المپیک« استفاده نمی کند و 
همه می گویند:»بازی های المپیک«؟

و ژیمناستیک، توجه کرده و بیشترین مدال ها را کسب کنند؛ جایی که ورزشکار به تنهایی می تواند در چند مسابقه صاحب مدال شود. همین دلیل، کشــور های قدرتمندی چون چین، کرۀ جنوبی و ژاپن همیشه سعی می کنند به رشته های مادر، مانند دوومیدانی و شنا کشــورش در جدول باالتر از کشــوری قرار می گیرد که فقط یک قهرمانی در فوتبال یا یک رشــتۀ تیمی دیگر کسب کرده باشد. به در جدول برای این تیم ثبت می شــود. به این ترتیب، اگر یک دوندۀ ســرعت دو، طالی صد متر و دویست متر را از آن خود سازد، تیم فوتبال قهرمان آسیا یا المپیک شود، در جدول مدال ها 22 مدال طال به نام کشور قهرمان ثبت شود؛ بلکه فقط یک مدال طال مســابقات ورزشی باشند. اما در بازی های آسیایی و المپیک، این مســابقات چندان اهمیتی ندارند. زیرا این طور نیست که اگر یک شــاید شما طرف دار سرسخت فوتبال باشید؛ شاید عاشق والیبال و شاید هم دوستدار بسکتبال و به نظرتان این رشته ها جذاب ترین مهم  ترین ورزش ها

تعداد مدال مهم نیست!
به نظر شما اگر کشوری صاحب تنها یک مدال طال باشد و کشور دیگری برندۀ صد مدال نقره و برنز، جایگاه کدام یک در جدول مدال ها باالتر است؟ شاید 
احساس کنید که چندین مدال نقره می تواند ارزش یک مدال طال را داشته باشد و به این ترتیب، کشور دوم را باالتر بدانید؛ اما در بازی های آسیایی و 
المپیک»مرغوبیت« مدال مهم است نه تعداد. به همین دلیل، کشوری که یک طال برده، باالتر از کشور بدون طال قرار می گیرد. حاال به نظرتان، کشوری 

با دو نقره باالتر می ایستد یا کشوری با یک نقره و پنجاه برنز؟
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در خط زمان زیر مشاهده می  کنید که همة اعداد با گذشت زمان رشد کرده اند و این نشان دهندة 
گسترش عالقة مردم به بازی های آسیایی است. عالقه ای که سبب شده تا اعتبار مسابقات 
روزبه روزافزایش یابد و کشورهای بیشتری به شرکت دربازی ها متمایل شوند.

گوی و میدان
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نقشــه اهمیتی ندارد!  اگر در بازی های آســیایی به دنبال کشورهایی همچون ترکیه، 

آذربایجان و  ارمنستان می گردید، بهتراست هرچه سریع تر این جست وجو را متوقف کنید. هرچند 
 آذربایجان  و ارمنستان در شمال غربی ایران قرار دارند، از زمان شکل گیری  این کشورها، سازمان های 

 ورزشی شــان، دراروپــا ثبت نــام کردند و االن هم تیم هایشــان درمســابقات اروپایــی حضوردارند. 
ترکیه نیز با اینکه97درصد خاکش درآسیاست، درمسابقات اروپایی شرکت می کند. درست مثل روسیه! 
ازطرف دیگر،قزاقستان در بازی های آسیایی حضور می یابد؛ ولی فدراسیون فوتبال این کشوردر اروپا ثبت نام 

کرده  و به  این ترتیب خبری از حضور قزاقســتان دربازی های فوتبال آســیا نیســت. پس انتظارنداشته باشید 
هرکشوری که درآسیا یا درنزدیکی کشورمان قرار دارد، درمسابقات آسیایی شرکت کند.

برگزار شده در بازی های آسیایی بیشتر از رشته های برگزار شده است.بیشــتر رشته های انفرادی شامل ماده های مختلف هستند، همواره تعداد ماده های می شود. هریک از این رقابت ها، ماده ای از رشتۀ دوومیدانی است. با توجه به اینکه دوی صدمتر و دویســت متر، پرتاب نیزه و دیســک، پرش ارتفاع، پرتاب وزنه و... از رشته است. مثاًل »دوومیدانی« رشته ای ورزشی است که شامل رقابت هایی چون برگزارشد.« به نظرتان این جمله چه معنایی دارد؟ درحقیقت»ماده« زیرمجموعه ای »در بازی های آســیایی 2018 درجاکارتا، رقابت ها در40رشته و462 مادۀ ورزشی »رشته ها« و »ماده های« مسابقه

5 مدال های نامساوی درجدول مدال ها

چهارســال پیش در بازی های آســیایی اینچ ئون درکرۀجنوبی،439مدال طال به قهرمانان رســید. حدس 

می زنید تعداد مدال های نقره و برنز چند تا بود؟! حتماً می گویید 439تا. ولی نه!  577 مدال برنز به نفرات 

ســوم داده شــد. دلیل این امر، ساده است. زیرا دررشته هایی مثل کشــتی، بوکس،جودو و...، دو ورزشکار 

به صورت مشترک مقام سوم را به دست می آورند. البته گاهی اوقات، رکورد دو ورزشکاردر دو ومیدانی، شنا 

و... کاماًل مساوی می شود و به هردو مدالی یکسان داده می شود؛ حتی اگر طال باشد.
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 ورزشکاران شرکت  کننده دربازی ها 
 تعداد کشورهای شرکت کننده

 مسابقات برگزار شده
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 نازیال ناظمی
 ازغارهــا چه می دانید؟ آیا تــا به حال درون 
یک غار رفته اید؟ بیشــتر ما غارها را به  شکل 
داالن های تاریک می شناسیم که دردل کوه ها 
جای دارند. غارنوردان معتقدندکه تعداد بسیار 
زیادي غار در ایران وجود دارد که تعداد کمي 
از آنها برای عموم شــناخته شده است. همۀ 
این غارها بی تردید دیدنی و شگفت آورند، اما 
غارهایی که می خواهیم به شــما معرفی کنیم 
با بقیۀ غارها تفاوت بسیار دارند. این غارها به 
نام »غارچاه« یا »غارهای عمودی« معروف  اند؛ 
یعنی شــما برای دیدن از ایــن غارها باید 
درون شان فرود بیایید. یعنی به  جای طی یک 
راه افقي، باید با لوازم و ابزارهایی مانند لوازم 
صخره نوردی و ســایر تجهیزات، به داخل این 
غارها فروبروید. درایران به ویژه درکوهستان ها 
یا اطراف کرمانشــاه، تعدادی از این غارچاه ها 
وجود دارد که بسیار منحصربه فرد، شگفت آور 

و البته بسیار خطرناک اند. 
ابتدا باید از غار»پــراو« )Parau( بگوییم که 
درکوهستانی به همین نام در استان کرمانشاه 
قرار دارد. پراو در زبان کرمانشاهی یعنی»پرآب«؛ 
اما غارنوردان کاشــف به این غار لقب »اورست 
غارهای جهان« را داده اند. دلیل این نام گذاری، 

عمق ماجرا
آشنایی با چاه غارهای شگفت انگیز ایران

عمق این چاه غار است. پراو نزدیک به 752 متر 
عمق دارد؛ البته این عمقی اســت که تاکنون 
غارنوردان توانسته اند درآن پایین بروند. برخی 
معتقدندکه امــکان دارد در نتیجۀ تحقیقات 
بیشــتر، عمق این غار تا 2600 متر هم برسد. 
غار پراو مکانی خطرناک است که بدون آمادگی 
جسمانی و داشــتن لوازم و تجهیزات مناسب 
و همراه و راهنما، اصالً نباید به آن وارد شــد. تا 
امروز به  دلیل بی احتیاطی، پنج نفر جان خود را 
در این غار ازدست داده اند. درعمق 400 تا 600 
متری دراین غار، حشرات ریزی به نام »عقرب 
کاذب« وجود دارد و نیز حشرة دیگری که به نام 

»شبح غار« معروف است. 
غار بعدی، غار»جوجار« )Jojar( است. این غار 
در شمال کوهستان پراو و در غرب قلۀ شاوداالن 
در استان کرمانشــاه قرار دارد. تا امروز حدود 
بیش از 800 متر از عمق جوجار کشــف شده 
است. درون این غار، چند چشمه و سفرة آب 
زیرزمینی و حوضچه های آب سرد و معابر یخی 
وجود دارد. تیم کاشف این غار هنوز نتوانسته اند 
از آن به طور کامل نقشه برداری کنند. جوجار، 
به عنوان عمیق ترین غارچاه ایران و دومین غار 
عمیق جهان شناخته شده است. هرچند جوجار 
توجه غارنوردان جهان را بسیار به خود جلب 

کرده، فرود درآن دشوار و نیازمند مهارت های 
صخره نوردی وغارنوردی است.  باالخره سومین 
غار اعجاب آور منطقۀ کوهســتان پراو، غاری 
است تازه کشف شده به نام»قالء« )Ghala( یا 
همان کالغ به لهجۀ کرمانشاهی. این غار دومین 
تک چاه عمیق و یک پارچه جهان است که تا 
امروز 562 مترازعمق آن شناسایی شده است. 
دهانۀ غار قالء تا غار پراو، حدود 5کیلومتر و تا 
غار جوجار، نزدیک به 4/5 کیلومتر فاصله دارد. 
بنابه گفتۀ کاشف قالء ، این  امکان وجود دارد 
که این غارها درعمق های پایین تر به یکدیگر 
متصل و با تشکیل سیستمی پیچیده، به غار 
زیرزمینی بسیاربزرگی با دریاچه وحوضچه های 
آبی تبدیل شده باشند که حتی امکان غواصی 
در آن وجود داشــته باشد. از ویژگی های قالء 
آن اســت که درون آن ابر ایجاد می شــود و 

اکوسیستمی کامالً ویژه دارد. 

ایران شگفت انگیز
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200متر

یخچال

کمپ

سکو

400متر 

500متر 

435 متر

محل انباشت برف و یخ و تشکیل 
یخچال طبیعی در دهانۀ غار. 

ایوان سنگی طبیعی در عمق 
200 متری که به عنوان کمپ 
اول و محل استراحت تعیین 

شده است. 

ایوان سنگی طبیعی بزرگ در عمق 
400 متری که برای استراحتگاه و 

کمپ دوم تعیین شده است

عمق شناسایی شده توسط 
کاشف غار آقای سورنی نیا تا 

زمان نگارش مقاله.  

نقشه ای از غارقالء و مقایسۀ 
عمق آن با ارتفاع برج میالد. برج 

میالد 100 متر کوتاه تر از  بخش 
شناسایی شدة این غار است.
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 سوخت وساز
هنر سوخت نگاری روی چوب

ویل دورانت می گوید:
»آنجا که طبیعت توقف می کند، هنر آغاز می شود.«        

وقتی زندگی درختی در بستر طبیعت توقف کرد، هنرمندِی خالق پایان نمی پذیرد؛ 
بلکه بستری فراهم می آورد برای ایجاد هنری نو.

درخت بی جان، با گرمای احســاس هنرمند نقشی می پذیرد بی بدیل و نقشی که 
دســت هنرمند با حرارت بر چوب می زند، هنری را در ادامۀ هنر پروردگار پدید 

می آورد.
و این موهبتی است که پروردگار در وجود آدمی به ودیعه نهاده است؛ دست نقش 
می زند و حرارت، تن چوب را می سوزاند و تقدیر، درخت را ماندگار می کند و وسعت 
روح بزرگ درخت، برای همیشــه در قاب ابدی می شود و چشم های جست وجوگر 

هنر را گرم می کند.
هنر، گامی است از طبیعت به سوی الیتناهی.

هنر سوخت نگاری، هنر ایجاد نقوش روی اجســامی مانند چوب، چرم، کاغذ و... 
است. این طرح و نقش ها را به وســیلۀ ابزاری فلزی ایجاد می کنند و متدوال ترین 
آن ها هویه اســت. در ســوخت نگاری روی چوب، با اســتفاده از حرارت هویه و 
تکنیک های خاص، از قبیل تغییر دما و تغییر سرعت حرکت دست، طیفی از رنگ 
قهوه ای روی چوب پدید می آورند که جلوه و زیبایی خاصی دارد و طرحی ماندگار 

و منحصربه فرد می آفریند.

 از انجام  این کار هنری لذت ببرید و به خاطر داشته باشید
آنچه باعث زیباتر شدن اثر هنری تان می شود، تمرین است.

وسایل  موردنیاز: 
1. هویۀ40یا60 وات

2. چوب مناسب با رنگ روشن
سنباده خورده و صاف و یکدست

3. کاغذ پوستی
4. مداد و پاک کن

 ریحانه کرمی

هنرستان
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1. طرح را روی کاغذ پوستی بکشید.
بهتر است برای شروع از طرح های ساده شروع کنید تا از 

انجام دادن کار لذت ببرید. 

شیوۀ سوخت نگاری روی چوب

 2. کاغذ پوستی را برگردانید.
طوری که طرح مدادی روی چوب بیفتد.

سپس کاغذ پوستی را با چسب کاغذی روی چوب ثابت کنید. 

3. با ناخن روی کاغذ پوستی بکشید تا طرح روی کاغذ، روی 
چوب بیفتد. فشار دست به اندازه ای باشد که خطوط طرح، 

به صورت پررنگ منتقل نشود.

4. نوک هویه را کمی سنبادۀ آهن بکشید تا تیزی اولیه را 
از دست بدهد و کمی نرم تر شود. 

5. خطوط اصلی طرح را به وسیلۀ حرکت یکنواخت هویه 
بسوزانید تا رنگ بگیرد.  

6. برای ایجاد سایه های پررنگ و کم رنگ و سایه های محو، 
با فشار مالیم دست و حرکت رفت وبرگشت هویه، رنگ 

چوب را تغییر دهید.   
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   Masyu پازل
هدف در این پازل، رســم یک حلقۀ ســادۀ بسته است که خودش را قطع نکند.  این حلقه، از تعدادی 
خط عمودی و افقی تشــکیل شــده که از  دایره های ســفید و ســیاه می گذرند؛ اما قوانین عبور خط ها از 

این دایره ها  با هم متفاوت است.
   دایره های سفید: خطی که از یک دایرۀ سفید می گذرد، باید مستقیماً از آن عبور کند.  البته بالفاصله 

بعد یا قبل از دایرۀ سفید، باید از یکی از نقطه ها نود درجه بپیچد. مثل یکی ازحالت های زیر.

  

یا

البتــه اشــکالی ندارد اگر خــط گذرنده از یک دایرۀ ســفید، از هردو 
طرف قبل و بعد از آن، بپیچد.

 دایره های ســیاه: وقتی خط از دایرۀ ســیاه می گذرد، باید در محل 
همان دایره حتماً بپیچد و برعکِس دایرۀ سفید، خط گذرنده حق ندارد 
تا یک نقطه بعد از دایرۀ ســیاه بپیچد. به چند حالت درست و غلط 

در شکل های زیر نگاه کنید.

حل پازل باال
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شمارۀ 1
نوع: پازل

20 امتیاز

شروع صعود

زمان پیشنهادی

رشد فکری

15 دقیقه
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شمارۀ 2
نوع: پازل

30 امتیاز

دردامنه

زمان پیشنهادی

شمارۀ 3
نوع: پازل

40 امتیاز

زمان پیشنهادی

سرباالیی
 پُر شیب

عددبازی
 از ضرب، تقسیم، جمع، تفریق و البته پرانتز استفاده کنید تا معادلۀ زیر را برقرار کنید:

9 8 7 6 5 4 3 2 1 = 2001  
 توجه داشته باشیدکه اجازه ندارید ارقام را باهم ترکیب  کنید و عدد جدید بسازید. شما فقط با همین اعداد

تک رقمی باید معادله را برقرار کنید.
برای مثال، جواب زیر پذیرفته نیست:  2001 = 2+1× )3×987+5-6+4(

شمارۀ 4
نوع: ریاضي

30 امتیاز

زمان پیشنهادی

کبریت بازی
با تکان دادن فقط دو کبریت، بزرگ ترین 

عددی که می شود ساخت چند است؟ 

شمارۀ 5
نوع: فکری

50 امتیاز

زمان پیشنهادی

زنجیربازی
 زمان پیشنهادی: یک ساعت

در شــکل مقابل، با اتصال هشت تکه 
زنجیر  به یکدیگر، گردن بند مدور بســازید. 
اگــر برش هر حلقه یک دقیقه و اتصال 
مجــدد آن دو دقیقه زمــان ببرد، حداکثر 
چند دقیقه زمان الزم است تا گردن بند 

را درست کنید؟

شمارۀ 6
نوع: فکری

20 امتیاز

زمان پیشنهادی

15 دقیقه

15 دقیقه

20 دقیقه

20 دقیقه

15 دقیقه
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اینشــتین در ســال 1933، 
بــه رفتــار نازی هــا اعتــراض کــرد. 

ایــن اعتراض باعث شــد کــه او مجبور 
بــه تــرک آلمــان شــود. او گفــت: »اگر 
 جرئت ابراز نظرم را نداشته باشم، دیگر 

اینشتین نیستم.«

امیرکبیر 
با حقوق و مستمری های 

درباریــان  بی حســاب وکتاب 
مخالفــت کــرد. ایــن موضــوع 
باعث شــد که دشــمنان زیادی 

در دربار پیدا کند.

 یلدا طبسی
همه دوســت دارند جوان باشــند؛ 
امــا جوان بودن چندان هم آســان 
نیســت و دردســرهای خودش را 
دارد. جعبه ابــزاری می خواهد پر از 
مهارت هایی که خیلی وقت ها حداقل 
به یکی شان نیاز داریم تا  اوضاع بهتر 
در  تا  اینجاییم  دلیل  همین  به  شود. 
بگیریم  یاد  را  مهارتی  هر شــماره، 
که زندگی را برایمان آســان تر کند. 
آن وقــت نه بــه خودمان آســیب 
این  موضوع  دیگران.  به  نه  می زنیم، 

شماره: جرئِت »نه گفتن«.

تصمیم می گیرم...
به دنبال کســی بروم که حرفم را بفهمد. 
دوستی هم سن وســال، رفیقی از جنس 
خود خودم؛ درســت مثل خودم. چطور 
بگویم؟! آخر آن ها همان حسی را تجربه 
می کنند که مــن تجربه می کنم. از همه 
مهم تر، مطمئنم بیشــتر از پدر و مادرم 
حاضرنــد خطر کنند و همراهم باشــند. 
همین کافی اســت کــه وقت گذرانی با 
آن ها لذت بخش تر از بودن در خانه باشد.

با این تصمیم...حــدس می زنم در رابطه 
با دوســتانم، هم خــوش می گذرد و هم 

درگیر دردسر می شوم. 
مثاًل وقتی که باید بگویم »نه، من موافق 
نیســتم«، چه کار کنم؟ یک طوری که نه 
دعوا راه بینــدازم و نه برای اثبات خودم 

درگیر بحث های بی فایده شوم.
می ترســم اگر مخالفت کنم، از جمعشان 
کنار گذاشته شــوم. می ترسم مسخره ام 
کنند یا فکــر کننــد آدم عجیب غریبی 
هســتم! امــا، خــوب می دانم کــه باید 

دردسرهایش را هم خودم قبول کنم.

فکر می کنم...
بعضي از بزرگ ترهــا خیلی قدیمی اند و 
حرف های مــا را نمی توانند بفهمند. دلم 
نکند.  هم زبانی می خواهد کــه نصیحتم 
کسی که وقتی خاطرات هیجان انگیزم را 
برق  تعریف می کنم، چشم هایش  برایش 
بزنــد و کف دســت هایش مثل من عرق 
کند. نه اینکه از بس مهربان است، تحمل 
غصه خوردن مرا نداشــته باشد و التماس 
کنــد که بیشــتر مواظب خودم باشــم. 
بعضي از بزرگ ترها درست نمي دانند که 

جوانی و احواالتش چطور است!

جرئت داری 
بگو: نه!

چراغ راهنما
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گالیلــه در قرن شــانزدهم 
میالدی با دفاع از نظریۀ کوپرنیک، 
با مرکزبودن زمین مخالفت کرد.

1. رد قاطعانه: همۀ ما حق داریم در مقابل خواسته های دیگران »نه« بگوییم. تنها کافی 
است با احترام دالیلمان را توضیح دهیم و در نهایت قبول نکنیم. همین. این حق ماست. 

یادمان نرود که دیگران هم همین حق را دارند و قرار نیست همیشه با ما موافق باشند.

2. روش خلع سالح:  مثاًل ممکن است دوستتان اصرار کند بدون اینکه اجازه بگیرید 
و گواهی نامۀ رانندگی داشته باشید، با ماشین خانوادگی تان به تفریح بروید. اگر مقاومت 
کنید، ممکن اســت او به شــما برچســب بزند و بگوید: »چقدر ترسویی«؛ یعنی او برای 
قانع کردنتان، برچســب هایی بهتان می زند تا وادار شوید خواسته اش را قبول کنید. کافی 
اســت کاری کنید که این قضاوت، کمرنگ و ضعیف شود و در این حالت است که خلع 
ســالح اتفاق می افتد. مثاًل در جواب دوستی که مرا ترسو می داند، می توانم بگویم: »بله، 

گاهی کمی ترسو می شوم.«

3. تغییر موضوع صحبت:  این مهارت وقتی به درد می خورد که دوستمان سخت در 
حال تالش اســت تا به شــیوه های مختلف، ما را راضی کند تا به پیشنهادش تن بدهیم. 
این فضا خســته کننده و کالفه کننده است؛ اما همیشــه راهی هست. می توانیم موضوع 

صحبت را عوض کنیم.

یک اعتراف... اعتراف می کنم بعضی وقت ها به کاربردن این روش ها برایم ســخت بوده و هست. اما 
باور کنید با تمرین آسان می شود؛ مثل شیرجه زدن توی قسمت عمیق استخر.

چه کردم...
همــۀ فکروذکرم این بود که با این اوضاع 

باید چه کار کنم.

راستی، شما این طور وقت ها چه می کنید؟

بهترین راه برای من ایــن بود که کتاب 
بخوانم یا با مشاورم صحبت کنمتا حداقل 
این قلــق را یاد بگیرم کــه بتوانم خوب 
بشنوم، بفهمم و تازه آن وقت قبول کنم یا 

محترمانه بگویم: »نه، من نیستم.«

این رفتار، رفتاری قاطعانه اســت که اگر 
آن را انتخاب کنیــم، نه حق خودمان را 

ضایع کرده ایم و نه حق رفیقمان را.

بگذارید حداقل سه راه قاطعانه پاسخ دادن 
را برایتان توضیح دهم.

 ،1937 ســال  در 
پیکاســو در جــواب منتقــداِن 

شــاهکار ضدجنگــش، یعنی تابلوی 
ِگرنیــکا، گفت : »قرار نیســت من 
به نقاشــی ام بچسبم و آن را توضیح 
دهم. من نقاشی می کنم برای خوِد 

نقاشی.« 

  تصویر سازی : مهدی موحد
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استارت بزن، بـیا باال
 با ما به یک باشگاه کارآفرینی و استارتاپ بیایید
اینجا برای همه چیز ایده و برای  همه، کار هست.

 محسن امین، بهاره جاللوند
 اگر ایده ای دارید، ولی نمی دانید چطور آن را اجرایی کنید، اگر فکری دارید یا تخیلی که حتی 

نمی دانید چطور می شود به ایده ای به دردبخور تبدیلش کرد، این گزارش را بخوانید. باشگاه های 
استارتاپ که این روزها اسمشان را خیلی می شنوید و در شهرهای مختلفی هم دارند پا 

می گیرند، برای کمک به ایده پردازی تا اجرای آن به وجود آمده اند؛ در واقع، برای کمک به 
شکل گیری کارهای گروهی خوب برای آدم هایی که مهارت ها و داشته هایشان بدون هم خیلی 

به کار نمی آید، اما با هم می توانند موفق شوند و با کمترین امکانات و پول، در کوتاه ترین زمان، 
کسب وکاری جدید و به دردبخور به راه بیندازند. البد می گویید خیلی هم کار ساده ای نیست؛ 

بله، ساده نیست اگر راهش را بلد نباشید. بیایید سری به یکی از این باشگاه ها بزنیم که در آنجا 
دربارة ایده های مختلف و اینکه چطور می شود از آن ها کسب وکار موفقی ساخت، حرف می زنند    .

محمدرضا سبحان، مدیرعامل باشگاه کارآفرینی 
تیوان است؛ باشــگاه آن ها در دانشگاه صنعتی 
شــریف فعال اســت و مخصوص کسانی است 
که قصد دارنــد به جای اینکــه بعدها کارمند 
بشوند، برای خودشان کارآفرینی کنند و رئیس 
خودشان باشند. باشگاه هم پاتوق تازه کارهاست؛ 
همان هایی که چند ســالی است ایده هایشان را 

دارند اجرا می کنند. 

به شما میز کار چهارنفره می دهیم
شرایط ورود و عضویت در باشگاه چندان سخت 
نیست. کافی اســت به صورت فردی یا گروهی 
ایدۀ مشخصی داشته باشید و بتوانید از موفقیت 
آن دفاع کنید. باشگاه، غیر از مهیاکردن فضای 
تبادل تجربه و ایده پردازی، با هزینه ای کم، این 
فرصت را در اختیار کارآفرین ها قرار می دهد که 

یک میز کار چهارنفره داشته باشند؛ 
البته میزهای یک نفرۀ رایگان 

هم وجود دارد. عالوه بر این، 
مشاوران و افراد باتجربه در 
تیم های حاضر  باشگاه  به 

مشورت می دهند.
مدرســة کارآفرینــی 

نمی توان برای آن زمان دقیقی در نظر گرفت؛ 
ولی مثاًل تیمی که باانگیزه در حوزۀ آی تی کار 
کند، معموالً باید در طول شش ماه تا یک سال 
به نتیجه ای ابتدایی از ایدۀ خود برسد و بتواند 
محصول اولیه ای برای عرضه داشته باشد و اگر 
هر ایده به نتیجۀ مطلوب نرسد، باید اشکال کار 
را پیدا کرد.« باشگاه کارآفرینی، جایی است که 
می شود ایده ها را با کمک باتجربه ها محک زد. 

تنهایی  موفق  نمی شوید
آقای ســبحان تذکری جدی هــم داد: »اینکه 
بیشتر افراد تصور می کنند که کارآفرینی بدین 
معناســت که الزاماً هر فردی باید برای خودش 
کسب وکار راه بیندازد، باور نادرستی است. چون 
اگر کســی در هر مجموعۀ کاری، مشکلی را با 
ایده ای جدید حل کنــد، به نوعی کارآفرینی به 
حســاب می آید. حتی آن هایی که به باشــگاه 
کارآفرینــی می آیند تا کســب وکار مســتقل 
داشته باشــند، ممکن است نتوانند به هر دلیل 
کسب وکار خود را به سرانجام برسانند و در آینده 
جذب سازمان ها شــوند. مهم این است که این 
افراد تفکر کارآفرینانه به دست آورده اند.« او به 
ضرب المثل یک دست صدا ندارد اشاره و تأکید 
 کرد: »قطعاً یک نفر نمی تواند همۀ کارها را 
بلد باشد. برای تولید هر محصول، باید یک 
تیم با دانش هــای مختلف در کنار یکدیگر 
قرار بگیرند؛ در این زمینه، کار گروهی بسیار 
مهم و الزمۀ موفقیت اســت. زمانی که هر فرد 
به تنهایــی بخواهد کاری انجــام بدهد، اگر هم 
بشود، سرمایه گذار با او وارد مذاکره نخواهد شد 
و کار گروهی برای سرمایه گذار اهمیت بیشتری 

دارد.«

هم داریم
غیر از داشــتن ایده های جدید و داشتن مهارت 
کار گروهی، حتماً الزم اســت برای راه انداختن 
کاروبار آموزش ببینیم. به همین دلیل، دوره هایی 
برای افزایش مهارت های مختلف برگزار می شود. 
دوره ای با عنوان »مدرســۀ کارآفرینی« یکی از 
این برنامه هاســت که در دانشگاه شریف برگزار 

می شود. 

عجله نکن، صبر داشته باش!
معموالً یک ایدۀ خوب اســتارتاپی، خیلی زود 
طرف دار پیــدا می کند و بین مردم شــناخته 
می شــود؛ اما این تازه اول راه اســت. باید صبر 
داشته باشید. باید تالش کنید و پشتکار داشته 
باشید. حتماً می پرسید: معموالً هر کارآفرینی 
که ایدۀ خوبی هم دارد، چقدر طول می کشــد 
تا به ســود برسد و موفق شــود؟ مدیر 
باشــگاه کارآفرینی می گوید: »این 
مسئله به حوزۀ فعالیت و انگیزۀ 
خود افراد بسیار وابسته است و 

 » تیوان، 
اسم اصیل ایرانی 
به معنای تواناست.«

زیر ذره بین
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استارتاپ های
 ایــرانی چقدر 
ارزش دارند؟

تاکسی آنالین اسنپ 
کاربر فعال: 7میلیون نفر 

تعداد سفر در روز: 700 هزار سفر
تعداد رانندة همکار: 150هزار نفر 

سود روزانه: 600 میلیون تومان
سود ساالنه: 200میلیارد تومان

مالیات ساالنه: 50 میلیارد تومان
سود  خالص  ساالنه: 150میلیارد تومان

دیجی کاال
 حجم بازار: 80 درصد بازار

خرده فروشی  ایران
میزان فروش: 2000میلیارد تومان

میزان سود: 120میلیارد تومان 
رقیب: بامیلو با 200میلیارد تومان ارزش

کافه بازار
سود: 60 میلیارد تومان

مالیات: 10 میلیارد تومان
سود خالص: 50 میلیارد تومان

تاکسی آنالین تپسی

تاکسی آنالین کارپینو

آپارات

 آژانس مسافرتی 
آنالین علی بابا

سود خالص ساالنه: 12میلیارد تومان

1300
میلیارد

میلیارد

میلیارد

میلیارد

میلیارد

میلیارد

میلیارد

1100

450

400

200

120

100

مهــم نیســت در تهران 
هســتید یــا در یــک روســتا یا 

شهری دور. فکر کنید جای چه چیزی 
در دنیــا خالــی اســت و تنها شــما 

می توانید آن را پر کنید؟

 
می توانید از 

آموزش های دوره های آنالین 
استفاده کنید. بخوانید،  جست وجو 

کنید،  راهش را پیدا کنید و 
انجامش دهید!

اگر ایده ای ندارید، چه 
توانایی هایی دارید؟
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ایده یــا گروهتــان را به 
ســازمان فنــاوری اطالعــات ایران 

معرفی کنید. آن هــا وظیفه دارند برای 
حمایت از کســب وکارهای نوپا و اشــتغال  
مناطــق  در  به خصــوص  کارآفرینــان 

کمترتوســعه یافته و روســتاها به 
شما کمک کنند. 

شاید شریک پول داری پیدا کنید!
آدم هــا دارایی های مختلفــی دارند؛  بعضی هــا ایده پردازهای 
فوق العاده ای هستند، بعضی ها برنامه ریز های خوبی  اند، بعضی ها 
هم سرمایه دارانی هستند که اگرچه ایده پرداز نیستند، این قدر 
باهوش اند که بدانند کجا ســرمایه گذاری کنند. باشــگاه های 
اســتارتاپ این آدم ها را دور هم جمع می کند. آقای ســبحان 
می گوید: »در مرحلۀ اول، کارآفرینان به باشــگاه وارد شدند و 
بعد از آن مربیان و مشــاوران نیز به جمع کارآفرین ها پیوستند 
و برنامه های آموزشــی و مشاوره ها در باشــگاه رونق گرفت و 
سپس سرمایه گذاران دعوت شدند تا تیم های بااستعداد را برای 

سرمایه گذاری به آن ها معرفی کنیم.« 

از سرقت  نترسید، مشورت  کنید
خیلی ها به دلیل اینکه می ترسند ایده شان  را فرد دیگری 
بفهمــد و به نام خودش اجرا کند، از مشــاوره یا حضور 
در محیط های جمعی که ایده هــا را به بحث می گذارند، 
دوری می کنند. مدیر باشگاه کارآفرینی دربارۀ این موضوع 
توصیه ای می کند: »اگر افراد پیش از شروع هر کاری، در وهلۀ 
اول از مشاور یا فرد باتجربه کمک بگیرند، احتمال شکست شان 

کمتر خواهد بود.
نگرانی از مسائلی مانند دزدیده شدن ایده ، اغلب باعث می شود 
خیلی ها از بازگویی آن هراس داشــته باشــند، اما بیان نکردن 
ایده، مضرات بیشــتری دارد؛ مثاًل خطاهای کار خود را متوجه 
نمی شــوند، بازخوردی از مشتری نمی گیرند و با ریسک خیلی 

بیشتری مواجه خواهند شد.«

خبرها را دنبال کنید
شــاید همین حاال که دارید این مطلب را می خوانید، رویدادی 
اســتارتاپی دوروبرتان در حال شکل گیری باشد؛ مثاًل جاهایی 
مانند »پارک علم و فناوری« در هرمزگان، سیستان و بلوچستان،  
گیالن،  فارس و خیلی از استان ها، کارگاه های استارتاپی متنوعی 
را برگزار می کنند. برنامۀ »رویدادهای آخر هفته« که در اصطالح 
بــه آن »event weekend« می گوینــد و این مراکز به طور 
منظم آن  را برگزار  می کنند، معموالً محل خوبی برای ایده یابی 
یا پرورش فکر اولیه و رســاندنش به مرحلۀ اجرایی است. برای 

شرکت در این دوره ها واضح است که باید اول ثبت نام کنید. 
دی ان ای نو آور

 نویسندگان:
  جف دایر، هال گرگسن و کلیتون کریستنس 

مترجم:  عیسی پری زادی  و همکاران
ناشر:   مؤسسۀ خدمات فرهنگی رسا

تعداد صفحات:  264  صفحه
بها: 13800   تومان

این کتاب را بخوانید.

»توانایی خلق ایده های نوآورانه، 
تنها تابع عملکرد ذهن نیست و 

به رفتار ما هم بستگی دارد. پس 
اگر رفتارهای مان را تغییر دهیم، 

می توانیم نوآور باشیم.« در این 
کتاب، نشان  داده شده است که 

نام های بزرگ دنیای تجارت از چه 
راهی ایده های بزرگشان را پیدا 

کرده اند. دانستن تجربه های موفق به 
شما بسیار کمک خواهد کرد.

تحصیالت دانشگاهی برای 
موفق شدن خوب و الزم است؛ اما 

معنی اش این نیست که منتظر بمانید تا 
دانشگاهتان تمام شود یا حتمًا به دانشگاه 
بروید! باید از همین حاال آموزش و تجربة 
کارکردن و راه اندازی کارگاه و حتی مهارت 

فروش را به دست بیاورید. همین 
حاال که مدرسه ای هستید. 

14
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اســتارتاپ ها  از  خیلــی 
به همکاری نیــاز دارند. آن ها در 

ســایت ها و باشــگاه ها آگهی می کنند. 
 شاید ایده پرداز نباشید، اما بتوانید 

باعث موفقیت یک گروه شوید.

کســب وکار  اســتارتا پ، 
نوپــا، الزامــًا بــه  معنــی ســاخت 

نرم افــزار یــا طراحی ســایت اینترنتی 
یــا اپلیکیشــن نیســت؛ هر زمــان که در 
جســت وجوی مــدل کســب وکاری پایدار 

و توســعه پذیر باشــید، وارد دنیــای 
استارتا پ ها شده اید.

 به این گزارش از یک تا پنج چه امتیازی می دهید؟
 لطفًا نظرتان را دربارة این گزارش برایمان بنویسید.
کمکمان کنید تا چیزی باشیم که شما می خواهید.

نظراتتان 
را برای 

ما پیامک 
کنید

3000899519

 در یک کارگاه 
استارت آپ چه خبر است؟

15

روز اول
در شــروع دوره، مربی هــا کــه معموالً بــه آن ها 
تسهیل گر می گویند، تعریف ها و قانون ها را برایتان 
توضیح می دهند. بعد شما یک دقیقه فرصت دارید 
تا ایده تان را برای گروه توضیح بدهید. بعد همه به 
ایده ها رأی می دهند؛ اینجا درست مثل داوری اولیه، 
طرحتان را از ایــن نظر که چه اندازه برای دیگران 
جذاب است، ارزیابی می کنند. بعد براي طرح هایی 

که رأی آورده، تیم تشکیل می دهند.

روز دوم
در روز دوم، شما و گروهتان باید با استفاده از امکاناتی 
که در مرکــز وجود دارد، تالش کنید ایده تان را به 
اجرا نزدیک کنید. نترسید! در این مرحله مربی ها 

 )Mentor( که در رشــتۀ شما متخصص اند یا 
قبالً خودشان استارتاپ های موفقی داشته اند، 

به شما کمک می کنند و راه  وچاه را نشانتان 
می دهند. شاید کارگاه های کوتاهی مثل 

آشنایی با کسب  وکارهای بومی و... هم 
برایتان برگزار کنند.

  روز سوم
روز آخر که معموالً هم جمعه است، باید 

زودتر از همیشــه بیدار شوید و بیشتر هم کار 
کنیــد؛ چون باید نمونۀ اولیــۀ ایده تان را در این 
روز به بقیه نشــان بدهید. در ساعات پایانی، باید 
در عرض پنــج دقیقه طرحتان را معرفی کنید و 
خیلی روشــن بگویید که طرحتان چه توجیهی 
از نظــر اقتصادی دارد و چه کســانی در نهایت 
مشــتری آن خواهند بود. در آخر، دو یا سه تیم 

برتر با رأی داوران انتخاب می شوند.

تازه اول راه است
شــاید هم برنده شما باشــید، اما مهم این است 
کــه تیمتــان را حفظ کنیــد و ایده تــان را به 
محصولی واقعی تبدیل کنید و یک کســب وکار 
درست وحسابی راه بیندازید. البته که این مراکز 

موظف اند از بهترین ایده ها حمایت کنند.



خداونــد اراده کرد که انســان را بیافریند، پــس اول رنج را آفرید. 
 زیراکه می خواســت انســان را در رنج بیافریند. خــودش فرمود که
»لقد خلقنا االنســان فی کبد«1 . و بعد صبر آفریده شــد و خداوند به 
آن فرمان داد. به انســان امر کرد که از صبر کمک بگیر که دست تو 
را خواهــد گرفت و از گردنه ها عبور خواهد داد. صبور باش که تو را 
صبورتر دوست دارم: »و اهلل یحب الصابرین«2.  گفت که تسلیم رنج ها 

نشو، تالش کن و اوضاع را به نفع خودت تغییر بده.
از رنج ها نمی توانی بگریزی. آن ها همیشه هستند. از لحظۀ تولد، تا زمان 
جان دادن. شکلشــان فرق می کند. قد و اندازه شان بلند و کوتاه می شود. 
اصاًل رنج آدم ها، شکل خود آن هاست. به بلندی روح آن هاست. به عمق 
ایمان آن هاست. آدم های کوچک، رنج های حقیر دارند و فریاد می کشند. 
آدم های بزرگ رنج های عمیق دارند و ســر در چاه فرومی برند. هرچه 
بزرگ تر شوی، راحت تر آن ها را می پذیری. می دانی که آن ها بال پروازت 
خواهند بود. به اندازۀ موالنا که باشی، رنج هایت گنج های تو خواهند شد:

گفتم چو خواهی رنج من
آن رنج باشد گنج من

پس خودت را آماده کن. آغوشــت را به روی دشواری های زندگی 
باز کن. مشــکالت را یا حل کن یا بپذیر. لب هایت را ببند و شکایت 
به بنده های خدا نکن. اصاًل لب هایــت را که ببندی، درهای دلت باز 
می شــوند. بال هایت جوانه می زنند. این گونه است که روی آرامش را 

می بینی. مؤمنان چنین اند.

... مثل آینه های کتاب فیزیک که اگر صیقل داده شوند 
تصویر بهتری می سازند. صیقل دادن آینه ها با وسایلی 
مانند ســنباده انجام می شود. کشیدن جسم زبری روی 
سطح حساسی شبیه شیشه، ناراحت کننده به نظر می آید. 
اما این تحمل رنج، شیشــه را به وســیله ای کاربردی 

تبدیل می کند.
یا مثل کربن، وقتی فشارهای سخت را تحمل می کند به 
الماس تبدیل می شود. اگر فشار و دمای باال را تحمل 
نکند، تبدیل می شود به تکه ای زغال ساده. در بهترین 
حالت، زغال می تواند مدادی باشــد که دانش آموزی 
تمرین های درسی اش را با آن انجام می دهد؛ اما الماس 

در موزه های جهان نگهداری خواهد شد.
این تصمیم با خود ماست که سختی ها را تحمل کنیم 
تا به هدف برســیم، یا اینکه در همــان ابتدای راه با 
آرزوهایمان خداحافظی کنیم. این قانونی است که از 
گذشــته، در حال اجراشدن بوده است. همان طور که 
تدرک  الشدید  »بالتعب  فرموده اند:   حضرت علی
الدرجات الرفیعۀ و الراحۀ الدائمۀ.« )با رنج بسیار است 
که درجات رفیع و آسایش همیشگی به دست می آید.(1  

 

 مریم فردی

 مریم حدادی

مؤمنان چنین اند
مثل الماس

1. »بلد، 4«. /  2. »آل عمران، 14۶«.  1. میزان الحکمه، ج2، ص145، ح2353.
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پله های ســاختمان را دوتایکی باال می روم. به طبقۀ ســوم که می رسم نفس عمیقی می کشم تا هِن هن هایم فروکش کند. کلید 
را در قفِل در می چرخانم و در را به آرامی باز می کنم. صدای لوالی روغن نخورده اش در گوشــم می ریزد. سکوت خانه روی 
سرم آوار می شود. نیم نگاهی به اتاق بابا می اندازم، چشم هایش باز است. تازگی ها به سختی خوابش می برد. به اتاقم می روم و 
کولۀ مدرسه ام را روی زمین می گذارم. از داخل کمد، کیسه ای را که از شب قبل برای امروز آماده کرده ام، برمی دارم. دوباره 
نگاهی می اندازم تا همه چیز را به خوبی انجام داده باشــم. در حال جمع کردن رنگ ها و قلم موها از روی میز هستم که صدای 
سرفه های پی درپی بابا را می شنوم. فوری کیسه را برمی دارم. از الی در می بینم با چه زحمتی خودش را به اکسیژن کنار دستش 
می رســاند. بغضی بر گلویم چنگ می زند. می خواهم به کمکش بروم، اما پایم پیش نمی رود. نمی خواهم دوباره با دیدن کیسه 
گریه کند. اما انگار مرا از الی در نیمه باز اتاق می بیند. اشــک در چشمش حلقه می زند و لبخند کم جانی روی لبش می نشیند، 

زیر لب چیزی می گوید. از وقتی به خاطر بیماری اش نمی تواند برود سر کار، دل نازک شده است. 
از خانه بیرون می زنم. دســتی بر جیب شلوارم می برم و چند سکه پیدا می کنم. با همان ها خودم را به تولیدی می رسانم. کیسه 
را روی میز می گذارم. حبیب آقا نگاهی به آن می اندازد. با دیدن شال ها لبخندی می زند و می گوید: »آفرین پسرم، خیلی خوب 

شده، چه خط خوبی داری!«
به چشم های سبزرنگش نگاه می کنم و می گویم: »ممنون. این خط رو مدیون پدرم هستم.«

لبخند، روی صورت حبیب آقا می ماسد: »ان شاءاهلل به حق همین روزای عزیز شفا پیدا کنه.«
بغض دوباره به سراغم می آید و چشم هایم بر روی »یا حسین« شال های مشکی خیره می ماند.

پیامبر اکرم می فرمایند: »اگر جوانی برای پدر و مادر یا فرزندان ناتوان خویش تالش کند تا آنان را بی نیاز و زندگی شــان 
را اداره کند، کار او در راه خداست.«1  

 

 عطیه سادات صالحیان

شال های مشکی

  1. المحجۀ البیضاء، ج3، ص140.
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جلد دوم
جلد دوم داستان از جایي شروع شد که جلد اول آن تمام شده بود.

جلد اول با مرگ شخصیت داستان تمام شده بود.
اما جلد دوم، داستان زندگي بعد از مرگ او بود.

کتاب فروش ها فقط جلد اول را مي فروختند.
محمد ناصري
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 ح

ید
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ی:  
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نشانه
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 شاه کارهاي ایراني
 کوچه باغ شعر

 شعر امروز

 سیمین دانشور در سال 1300 
در شیراز متولد شد. او با مدرک دکترای ادبیات 
فارسی از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد و در 
سال 1329 با جالل آل احمد، نویسندة مشهور، 
ازدواج کرد. پس از آن برای مدتی به دانشگاه 
استنفورد آمریکا رفت و در رشتۀ زیبایی شناسی 
تحصیل کرد. در آنجا در کالس های نویسندگی 
خالق شرکت کرد و دو داستان کوتاه از او به زبان 
انگلیسی، در مجلۀ ادبی پاسیفیک اسپکتاتور 
و کتاب داستان های استنفورد به چاپ رسید. 
پیش از سووشون، دو مجموعۀ داستان کوتاه، 
به نام های آتش خاموش و شهری چون بهشت 
از دانشور به چاپ رسیده بود؛ اما پس از انتشار 
سووشون بود که به شهرتی فوق العاده دست پیدا 
کرد. وی ترجمه هایی از آثار ادبی بزرگ دنیا را 
نیز در کارنامۀ خودش دارد.        



آشیانه ای که برای زری حکم کل دنیا را دارد.

 زری نــذر دارد شــب های 
بیمــاران  بــرای  جمعــه 
دیوانه خانه و زندانیان زندان 

شهر، نان و خرما ببرد.

 یوســف که جزو ثروتمندان شــهر است، 
سر نترسی دارد و زیر بار زور نمی رود. 
نویسنده برای خلق یوسف از ماجرای قیام 
امام حسین و مراسم سوگ سیاوش یا 

همان سووشون بهره گرفته است.

 خسرو، پسر زری و یوسف 
نویسنده برای خلق این شخصیت از شخصیت 

اسطوره ای کیخسرو بهره گرفته است. 
کیخسرو در شاهنامه پسر سیاوش است و 

اسبی به نام شبرنگ بهزاد دارد. 

  دربارۀ داستان
زنی اهل شیراز در سال های پایانی جنگ جهانی دوم و اشغال ایران 

توسط نیروهای متفقین، می کوشد تا به قول خودش »جنگ به 
آشیانه اش وارد نشود« و همسر و فرزندانش در امنیت باشند. در 

طول داستان، اتفاقاتی که در بستر تاریخ معاصر ایران روی می دهد، 
قهرمان داستان را به تغییر وادار می کند و این مواجهۀ زری با 

اتفاقات پیرامونش، در نهایت از او آدم دیگری می سازد.            

 مینا و مرجان، 
دختران زری و یوسف. 

 خانــم فاطمــه، خواهــر یوســف. 
عمه خانم همراه یوسف و خانواده اش 
زندگــی می کنــد و دلــش می خواهد 
بــرای فــرار از محیط پــر از ظلم 

شهر، برود کربال و مجاور بشود.

  مک ماهون، خبرنگار 
 ایرلندی دائم الخمِر شاعرپیشه
 که دوست یوسف است.

 ابوالقاســم خان، بــرادر یوســف  آدم 
منفعت طلبی اســت که مثل حاکم شــهر 
برای پول و مقام با اشغالگران همکاری 
می کنــد و یوســف را به خاطــر افکار 

ظلم ستیزانه اش سرزنش می کند.

 گوشواره های زمرد برای 
زری خیلی عزیز است؛ چون 
هم به رنگ چشم های یوسف است 
و هم هدیۀ او به زری است؛ اما 
دختر بزرگ حاکم آن را از 
چنگ زری درمی آورد.

 نرگس فرجادامین
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شاهکارهای ایرانی
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 حاکم ظالم شهر 
بدون توجه به گرسنگی 
و بیماری مردم، همۀ 
امکانات را به قشون 
متفقین واگذار می کند.

  سحر، کره اسب 
خسروست که دختر 

کوچک حاکم به زور 
تصاحبش می کند.

 سیمین دانشور از زبان خودش:
»مــن آدمــی هســتم برون گــرا، شــهودی، با 
مقداری احســاس و عجیب شــاعرانه... . من 
اصاًل بایستی شاعر می شدم، ولی چون وراجم 
نمی توانم. شــاعر باید خالصه کند و عصاره 
بیــرون بدهــد... . تا حــدی شــاعرانه بودن، 
یکی به علت شــیرازی بودنم است و یکی اینکه 
همیشــه با طبیعت دمخور بــوده ام... . من به 
خــدای ناشــناخته ایمــان دارم و تجلیاتش را 
در عالــم و آدم حس می کنم و نشــان می دهم. 
تجلیاتش برایم عشــق، دوستی، امید و آزادی 
اســت. این شــناخت، یــک حالــت پیش بینی به 
مــن می دهــد...؛ مثــاًل در سووشــون، تقریبًا 
پیش بینی مرگ جالل را کردم...، پیش بینی 

مبارزه برای استقالل ایرلند را کردم... .«

 سیمین دانشور از زبان جالل آل احمد:
»و زنم سیمین دانشور را که می شناسید؛ اهل 
کتاب و قلم و دانشــیار رشتۀ زیبایی شناسی و 
صاحــب  تألیف هــا و ترجمه های فــراوان و در 
حقیقت نوعی یــار و یاور قلم که اگر او نبود 
چه بســا خزعبــالت که بــه این قلــم درآمده 
بــود. از ۱۳۲۹ به این ور، هیــچ کاری به این 
قلم منتشر نشده که ســیمین اولین خواننده و 

نقادش نباشد... .«     

رمان سووشون:
اولین اثر داستانی  در زبان فارسی 

است که همۀ ویژگی های یک رمان را در 
خودش دارد.

 اولین رمان ایرانی است که شخصیت 
اصلی و راوی آن یک زن است.

اولین رمانی است که به قلم بانویی ایرانی نوشته شده است.      

سووشون به  هفده زبان  دنیا ترجمه شده است.

سه گانۀ جزیرۀ سرگردانی، ساربان سرگردان و کوه سرگردان، 
آخرین تالش های سیمین در ادبیات داستانی بودند که هیچ کدام به 

موفقیت سووشون نرسیدند و البته نسخۀ دست نویس آخرین داستان 
این مجموعه، یعنی کوه سرگردان، پیش از انتشار مفقود شد و هرگز 

چاپ نشد.        

  سیمین دانشور در اسفندماه ۱۳۹0، در نودسالگی درگذشت.
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مرتضــی امیری اســفندقه، در ســال ۱۳45 در تهــران دیده به 
جهان گشــود و در مشــهد پرورش یافت. او تربیت یافتۀ مکتب 
خراســان و هم نشــین انجمن های اخوان ثالث، محمد قهرمان و 

استاد احمد کمال بود.
از این شاعر انقالب اسالمی تاکنون چندین مجموعه شعرمنتشر 
شــده اســت؛ از جمله رســتاخیزحرکات، چین کالغ، بازوان 
موالیی، کوار، ولی د وشــنبه آه، دارم خجالت می کشم ازاینکه 

انسانم، نِماُشم و دهلی ستاره بود.

شاعر، شب است وقت تغزل قیام کن
شب را به احترام غزل احترام کن

نـقبی بزن به باطن شفاف واژه ها
یعنی نفوذ در ملکوت کالم کن

از راه می رسد به سالمت سفیر صبح
از جا بلند شو به تشهد سالم کن

تنگ غروب زمزمه ای داشتی چه شد؟
شعری شروع کرده ای آن را تمام کن

شعرسپید نیز سیاه است بی حضور
شاعر بس است، ترک خواص و عوام کن

داری به پای قافیه ها پیر می شوی
فکری برای این همه پیک و پیام کن

ای عشق، ای به گردن تو خون واژه ها
وقتش رسید؛ خون مرا هم به جام کن...

با صبوری کارهای مشکل آسان می شود
درد چون با صبر معجون گشت، درمان می شود

یک سخن در هر مذاقی می کند کار دگر
از نسیمی، گل پریشان، غنچه خندان می شود

 
می رود از دل هوس، چون عشق می گردد پدید
شمع دزدد دم به خود، چون صبح تابان می شود

 
نیست عالم پیش نیک و بد به جز آیینه ای

بر تو، گر نیکی چو گل، عالم گلستان می شود
 

جز به گرمی بدگهر را رام نتوان ساختن
آهن آتش را نبیند،کی به فرمان می شود؟

 
می کند »واعظ«، سفر افزون بهای مرد را

می فزاید قیمت گوهر چو غلتان می شود

در این شعر، ســراینده با بیت هایی زیبا و خیال برانگیز به بیان 
خصوصیات انســانی پرداختــه که با آموختن آن هــا می توان به 
نتیجه هــای خوبــی رســید و از ویژگی های بد دوری جســت. 
می توان این شــعر را راهنمایی دانســت برای پاک سازی درون 
و زالل شــدن دل. شــاعر این اثر، واعظ قزوینی از ادیبان قرن 

یازدهم هجری است.

کوچه باغ شعر
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طــارق الکرمــی، متولــد ســال ۱۳54 در شــهر »طولَکــرم« 
فلســطین اســت. این شــاعر 4۳ســاله تحصیالت خود را در 
دانشــگاه النجاِح نابلوس به پایان رســاند. شعرهای او بیشتر 
دربــارۀ زندگی نامۀ شــخصی اوســت. رد پای پــدر، دختر و 
همســرش در شعرهایش مشهود اســت. همچنین هویت واژۀ 
وطن، یعنی »فلســطین«، نقش برجســته ای در شعرهای این 

شاعر صلح طلب دارد. 

اسطورۀ غرور
نه ریچارد، اسب شیردل

نه اسب الکساندرای بزرگ
نه غرش اسبان ُرم، فاتح سرزمین جنیان

نه افسانۀ جاویداِن اسب تروا
 تمام اسب های جهان

ناکاِم غرورند
و فرجامشان
زمین خوردن

با گلوله ای مهربان است
مگر اسبی که پدر برایم خرید

اسب من
اسب چوبی من

طارق الکرمی

 رارا
 پانته آ صفایی 

 نشر فصل پنجم
۱۳۹7 

»رارا« نوعــی آییــن ســوگ در میان مردم لرســتان و نیز نــام جدیدترین 
مجموعۀ  شــعر پانته آ صفایی است. این مجموعه 80 صفحه است و 4۱ شعر 
در قالب کالســیک دارد که شامل چهار بخش شعرهای عاشقانه، اجتماعی، 
میهنی و شعرهای سوگ می شود. پانته آ صفایی در اشعار خود با حفظ زبان 
و فضایی زنانه، به بیان دغدغه های شخصی و اجتماعی اش پرداخته است. 

 
دیگر کتاب های تو پایین تخت نیست
پیراهن سفید تو بر بند رخت نیست

با سوءظن به کوچۀ شب خیره مانده اند
یعنی خیال پنجره ها بی تو تخت نیست

هی گریه پشت گریه و هی اشک پشت اشک
انگار وقت خندۀما هیچ وقت نیست!

معنای»سخت« چیست در این بیشه های دود؟
بی تو نفس کشیدن اگر کار سخت نیست؟!

غم،دارکوب پیر،چه می خواهی از دلم؟!
این کنده چوب سوخته دیگر درخت نیست

یک در پنج

منم ز قدرشناسان گل که مدت هاست
به باغ رفته به گلگشت و باغبان شده ام

 قدسی مشهدی

شمعیم و خوانده ایم خط سرنوشت خویش
ما را برای سوزوگداز آفریده اند

 فصیحی هروی

موجم و دریای هستی سربه سر جای من است
نیستم بی خانمان هرچند بی جا می شوم

 کلیم کاشانی

چون گل، ز ساده لوحی در خواب ناز بودیم
اشک وداع شبنم بیدار کرد ما را

 صائب تبریزی

 هیچ کس پروردۀ خود را نمی خواهد زبون
آب  وآتش را خصومت بر سر خاشاک شد

 سلیم تهرانی
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هر روز صبح
هر روز صبح که چشمانم را باز می کنم

از خودم می پرسم
امروز برای چه؟
صدایی می گوید:

قرار است معجزه ای اتفاق بیفتد
نه برای تو؛

برای دیگری!
بلند شو

و کمک کن!
چیستا یثربی

بغض مرا بار شتر می کنید
کولۀ عشق است که پر می کنید

می روی آن گونه که طوفان کنی
آنچه نکرده است کسی، آن کنی

بغض جداماندن اگر می گذاشت
هر قدم از رفتن تو گریه داشت

شیوۀ آواز سفر دشتی است
کعبه همان سمت که برگشتی است

راه خداجویی تان کج نشد
کرب وبال هست اگر حج نشد

هادی جان فدا

از لولۀ تفنگم
از لولۀ تفنگم

یک گل سرخ روییده است
من، برای پرپرشدن

یک دشت بزرگ کم دارم
و بادی که نوازش کند

وطنم را
از لولۀ تفنگم

یک گل سرخ روییده است
تنها

یک گل سرخ
رمه های رم کرده

به وسعت آسمان می نگرند
و آه می کشند.

حامد رحمتی

لنگر بیندازید، اینجا آخر دنیاست 
حاال بهشت از پشت چشم اندازتان پیداست

سکان به دست ناخدای کشتی نوح است
مقصد به سوی بادهای ظهر عاشوراست

قالب ها در راه دریا گوش خواباندند
این بندر آشفته قربانگاه ماهی هاست

از ظهرهای تَف زده تا ماسه های داغ
یادآور آوای »هل من ناصر« موالست

   یادآور دردی است روی سینۀ تاریخ
   یادآور مردی که بین دردها تنهاست

   از مرغ دریایی، دو بال سرخ می ماند
این آخرین دیدار نافرجام با دریاست

با جشن ماهیگیرها و رقص چاقوها
روی زمین و در دِل هفت آسمان غوغاست

کشتی نمی افتد به گل با هیچ طوفانی 
حسنا محمدزادهتا بادبانش تکه ای از چادر زهراست

شعر ایرانی
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دوباره آمدم و اشتیاق آوردم
بمان بمان که خبرهای داغ آوردم

رسیده ام به تو با کوله ای پر از سوغات
بیا بگیر که نعش فراق آوردم

بهار ما که به یک گل نمی رسید از راه
ببین به شوق تو یک کوچه باغ آوردم

نمی روی تو از این سینه شرط می بندم
مرا قبول نداری؟! جناغ آوردم

در انتظار توام نبش کوچۀ خوشبخت
فروغ گمشدۀ من چراغ آوردم

بهروز آورزمان

بس که موج از همه سو بر سر او می ریزد
قلعه ام گرچه شنی نیست، فرو  می ریزد

خواب و بیداری ام از تلخِی پرواز ُپر است
بالشم را بتکانم پر قو  می ریزد

ابر، تنهایی کشدار دلم تا صبح است
حیف باران که به گل های پتومی ریزد

حیف آواز تو ای رود که از بخت بدم
وسط راه به مرداب گلو می ریزد

نیست در حد دل کوچک من اندوهش
آه از این رود خروشان که به جو می ریزد

کبری موسوی قهفرخی

باد را با گیسوانت در عذاب انداختی
باز در فکر پریشان پیچ و تاب انداختی

آی ساقی! آی میراب عطش های کویر!
ای که زیر پوست این خاک آب انداختی!

لطف کردی ای عزیز! ای عشق! ای عشق عزیز!
در حضیض چاه بودیم و طناب انداختی

چشمه ها خشکیده بود و رخت دنیا چرک بود
زندگی را شستی و در آفتاب انداختی

صبح را با خنده ات بیدار کردی صبح زود
روی هر خمیازۀ شب رختخواب انداختی

سفرۀ صبحانه را چیدی به صرف نان و نور
در تمام چای ها عطر گالب انداختی

سفره ای »بی انتها« از »انتخاب« انداختی

سیب روی شاخه بود و باغ هم دیوار داشت
با نسیمی ناگهان، سیبی به آب انداختی

پاک کردی عشق را از تاردید حاشیه
عشق را پررنگ در متن کتاب انداختی

این که گفتی گاه دل سنگ است و گاهی سیب سرخ
شاعرت را فکر یک پایان ناب انداختی؛

می شود حاال خدا را دید در سنگ و درخت
از رخ او -از نگاه ما- نقاب انداختی...

محمدزارعی

»هر چه« می خواهیم هست  و »هرچه« می خواهیم هست!
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پنج عمودی 
پنج حرفی
 هادي خورشاهیان 

مامان بزرگ از تــوی اتاقش تقریباً داد 
زد: »پس واســه چی این همه جغرافی 

خوندی؟«
خدا واقعاً باید رحم می کرد و خودش 
امروز را به خیروخوشی تمام می کرد، 
وگرنــه معلوم نبود عاقبــت کار من و 
مامان بزرگ به کجا ختم می شــد. بابا و 
مامان، صبح زود بدوبــدو رفته بودند 
که به سرویس برسند. من اصاًل نگران 
رسیدن به سرویس نبودم؛ چون به علت 
آلودگــی هوا، مــدارس یک ضرب در 
تمام مقاطع تعطیل شــده بــود. هنوز 
داشــتم خودم را آمــاده می کردم 
جــواب مامان بزرگ را بدهم که 
دوبــاره، البته بلندتــر از دفعۀ 
قبل، داد زد: »ارسالن، جواب 
بده بچه. صد بار به مامانت 
گفتم تک فرزند به درد من 
نمی خــوره! اگه به حرفم 
گــوش می کرد و یه دختر 
هم برام می آورد، االن نباید 

منت تو رو می کشیدم.«
بود.  بدبختی  آخــر  واقعاً   
از بخت بد من، هم مدرسه 
تعطیل شــده بود و هم خانم 
شــرفی، پرســتار مامان بزرگ، 
به علــت کهولت ســن و آلودگی 
هوا نیامده بود. ده دفعه به مامان گفتم 
پرســتار جوان تری بــرای مامان بزرگ 
بگیــرد، ولی مگر گــوش می کرد. بار 
آخــر، تقریباً از کوره در رفت و گفت: 
»ارســالن، یــاد بگیر توی هــر کاری 
مداخلــه نکنی. مامان بزرگت پرســتار 

نمی خواد، همدم می خواد.«
 خوب شد از دهانم در نرفت و نگفتم: 
»اگه همــدم می خواد، پس چرا ازدواج 
نمی کنــه؟!« وگرنه معلــوم نبود مامان 
به جای عبارت مداخلــه نکن، از چه 

عبارتی استفاده می کرد. 
قبل از اینکه مامان بزرگ داد ســوم را 
بزنــد، در اتاقش را باز کــردم و فقط 
نگاهش کردم. ایــن هم از توصیه های 
خودش بود که همیشه می گفت: »بچه 
باید ساکت بشینه، ببینه بزرگ ترش چه 

حرفی باهاش داره.«
 مامان بــزرگ روی مبــل تکــی اش 
نشســته بود و یک مداد ســیاه با نوک 
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داستان ایرانی
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جویده شده توی دستش بود و زل زده 
بود به روزنامه. حتماً داشت جدول حل 
می کرد و البد مثل همیشه جواب سؤال 
را نمی دانست. کمی نگاهش کردم، ولی 
انگار اصاًل قصد نداشت به در نگاه کند. 
الکی ســرفه کردم. زیرچشمی نگاهم 
کرد و گفت: »نمی بینی دارم جدول حل 
می کنم آلزایمر نگیرم؟ آلزایمر بگیرم تو 

می خوای برام جدوالم رو حل کنی؟«
 واقعــاً که. همین حاالیش هم، همه را 
از من می پرســید. ترجیح دادم چیزی 
نگویم تا اتفاق بدی نیفتد. مامان بزرگ 

گفت: »خب نگفتی.«
 با لحنی که ســعی می کردم مظلومانه 
باشد، گفتم: »خب، شما که هنوز چیزی 

نپرسیدید!«
 گفت: »پس واسه چی این همه تاریخ 

خوندی؟«
معلوم بود همین را هم یادش نمی آید 
که سؤالش دربارۀ جغرافی بوده است. 
یک قدم رفتم توی اتاق و گفتم: »خب 

بپرسید.«
 متفکرانــه گفت: »پنــج عمودی، پنج 

حرف.«
 با صبوری بســیار کــه از خودم بعید 
می دانســتم و با لحنــی طنزآمیز گفتم: 

»آدرس که درسته.«
 مامان بــزرگ عاقل اندر ســفیه نگاهم 
کرد و گفت: »تو چــرا این وقت روز 
نرفتی مدرسه؟ موندی اعصاب من رو 
به هم بریزی؟ فکر می کنی دارم آلزایمر 
می گیــرم، فرق شــوخی و جدی رو 

نمی فهمم؟«
 داشــت الکی الکی همــه چیز خراب 
می شد. همه اش هم تقصیر آلودگی بود. 
فکر کنم در کل ایران فقط من یک نفر 
از تعطیلی مدارس ناراحت بودم. سعی 
کردم جدی و مؤدب باشــم. پرسیدم: 

»پنج حرف؟«
 مامان بزرگ با ته مایــه ای از دلخوری 
گفت: »بله، ولی فکر نکن می بخشمت.«
 با گردنی کج گفتم: »شما به بزرگواری 
خودتــون ببخشــید. حاال ســؤال رو 

می فرمایید؟«
 مامان بــزرگ بدون اینکــه به من نگاه 
کند، گفت: »این طوری برای من لفظ قلم 
این طوری  باز خواهــرت  نزن.  حرف 

حرف بزنه، یه چیزی.«
 حوصله نداشــتم یــادآوری کنم که 
یــادآوری هم می کردم  ندارم.  خواهر 
فایده ای نداشت و دو دقیقۀ دیگر یادش 
می رفت. حرفی نــزدم و منتظر ماندم 
مامان بــزرگ خودش به حــرف بیاید. 
بعد از مکثی طوالنی گفت: »رشته کوه 

است.«
 از بخت بد من، هــم البرز پنج حرفی 
بود، هم زاگرس. هیــچ فرصتی برای 
اشــتباه نداشــتم. باید حتماً درســت 
می گفتم، وگرنه دوباره شماتتم می کرد 
و می گفــت: »پــس تو چرا زیســت 

خوندی؟«
 رفتم باالی ســرش و دیــدم از افقی 
هم هیچ کــدام از حرف های آن ردیف 
مشــخص نشــده تا بتوانم بین البرز و 

زاگرس تصمیم بگیرم.
 همین طــور باالی ســر مامان بزرگ 
داشتم ده بیست سی چهل می کردم که 
بین البــرز و زاگرس کدامش را بگویم 
که مامان بزرگ سرش را بلند کرد و زل 
زد توی چشم هایم. البد منتظر جواب 
بود. داشــتم دل به دریا می زدم بگویم 
زاگرس که مامان بــزرگ تقریباً داد زد: 
»خانم! نازنیــن داره از روی برگۀ من 

تقلب می کنه.«
 واقعاً همین را کم داشــتم. بلند شد و 
روبه رویم ایســتاد و گفت: »پس واسه 
چی شــیمی خوندی؛ وقتی نمی دونی 
چطوری اعشــار می گیرن و سرت رو 

کردی توی ورقۀ من؟«
 به ســرعت اتاق مامان بــزرگ را ترک 
کردم. البــد قرص هایــش را به موقع 
نخورده بود. وقتــی مامان و بابا رفتند، 
نمی دانستند خانم شرفی امروز نمی آید 
و دربارۀ قرص های مامان بزرگ چیزی 
به من نگفتند. خانم شرفی هم که اصاًل 
صدایش درنمی آمــد و نای حرف زدن 
هم نداشــت که دربارۀ قرص ها چیزی 
بگوید. البــد آلودگی هوا روی حافظۀ 
او هــم تأثیر منفی گذاشــته بود. باید 
یک کاری می کردم. اگر به مامان زنگ 
می زدم، نگران می شد، چون مامانش را 
خیلی دوســت داشت. البته بابا هرچند 
وقت یک بار اشــاره می کرد که او هم 
مامان بــزرگ را خیلــی دوســت دارد 
و فقــط به دلیل مردبودنــش، رفتارش 
منطقی تر اســت. من در این وضعیت 

صالح خوراکی سرش رو گرم کنی. من دربارۀ مامانت برگردیم. االن هم ســعی کن با باید مواظب مامان بزرگ باشی تا من یا برای خودش و دیگران نداره. تو فقط نکن. شــخص آلزایمری هیچ خطری گفت: »ببین ارســالن جان، اصاًل هول طبق معمول مرا به آرامش فراخواند و زنگ خــورد تا باالخره جواب داد. بابا بابا زنگ زدم. تلفن بابا ده بار هم بیشتر کردن کلمــات و جمله ها در ذهنم، به با کلی اســترس و این طرف آن طرف تشنۀ رفتار منطقی بابا بودم.  نمی دونــم.  چیــزی  ارسالن جان ببخش باباجان، من پشت هــم نمی دونم به مامانــت زنگ بزنی. قرصاش 
نگفتید ممکنه گفتم: »مامان بزرگ این چه شوخی بدی کرده بود! با وحشــت نگاهش کردم و پارچ آب اتاقش را روی ســرم خالی البته ســرد نبود، ولی واقعاً مامان بزرگ آب سرد روی سرم خالی کرده بودند.  گوشی را که گذاشتم. انگار یک پارچ خطی دارم.« بود. حسابی ترســیدم. 

حرفه وفن خوندی که نمی دونی قرص زنگ زدی آتش نشــانی. پس تو چطور مامان بزرگت مراقبت کنی؟ مثل بچه ها برمی گردی، هنوز نمی تونی یه روز از آشــپزخانه و گفت: »داری از سربازی روی سرم خالی کرد و راه افتاد به طرف  مامان بزرگ قطره های آخر پارچ را هم زهره ترک بشم؟«
واقعًا معنای جمالتش را بفهمم. اصاًل در آن آب بودم، به این راحتی ها نمی توانستم و مــن اگر هم همۀ درس هایم را فوت آخری مامان بزرگ، حسابی پیچیده بود  واقعاً شوکه شــده بودم. این جمالت رو با آب تازه می خورن؟« مامان بزرگ  نمی دانستم  حالش وضعیت  قرص هایش  نخــوردن  رو از دستم بگیری و برام آب بیاری؟«معارف خوندی که نمی دونی باید پارچ که مامان بزرگ تقریباً داد زد: »تو چطور بدهم. داشتم به این مسائل فکر می کردم بود و نمی دانستم چه واکنشی باید نشان هرچه بود، مرا واقعاً در منگنه گذاشته خوب نیست یا دارد مرا امتحان می کند. به دلیل 
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 نفیسه مرشدزاده
حاال که سال ها از جنگ تحمیلی گذشته، همه چیز روشن است. مورخ ها 
نویسنده ها داستان هایی  و  نوشته اند، فیلم سازها فیلم ساخته اند  تاریخ 
دربارة آن سال ها منتشر کرده اند. حاال می دانیم کدام عملیات پیروز شد، 
چه فرماندهانی زنده ماندند، شهرهایمان کی آزاد شد و چه روزهایی را 
از سر گذراندیم تا به پیروزی برســیم. در آن هشت سال اما، چیزی 
مشــخص نبود. جنگ با همۀ ســختی هایش در جریان بود و 
هیچ کس نمی دانست چه سرنوشتی در انتظارش است. تاریخ 
آن روزها را مردان و زنان شــجاعی نوشتند که بدون ترس 
از آنچه پیش خواهــد آمد، مبارزه کردند. در خاطره ای که 
می خوانید، شهید چمران از روزهای سخت محاصره در پاوه 
و آمادگی برای شهادت می نویسد. روزهایی که هنوز فرمان 
تاریخی امام صادر نشــده بود و کسی نمی دانست پیروزی 

این قدر نزدیک است.

با غروب آفتاب، جنگی ســخت از هر طرف آغاز شــد. 
هجوم دشــمن مثل ســیل می آمد که آخرین بقایای 
مقاومت را ریشــه کن کند و باقی مانده های پاسداران 
را در خون غرق کند. از شب تا صبح رگبار گلوله های 
سبک و ســنگین و خمپاره و راکت می بارید و دشمن 
بی مهابا پیش می آمد و هرچه را در مسیر خود می یافت، 

می سوزاند و ریشه کن می کرد. 
مــن هیچ امیدی به صبح نداشــتم. دل به شــهادت 
بســته بودم. با زمین و آسمان وداع کرده بودم؛ فقط 
تصمیم گرفته بودم کــه در آخرین معرکۀ زندگی، 
آن چنان ضرب شســتی به دشمن نشان دهم که هر 
وقــت اصحاب کفر و نفاق آن را به یــاد بیاورند، بر 
خود بلرزند. برای من جنگ های پاوه و مصیبت های 
آن امری عادی بود. من به طنین رگبار مسلسل ها و 
غرش خمپاره ها از سال ها پیش عادت کرده بودم. در 
لبنان، سال های دراز، شب و روز خود را در سنگرهای 
ســخت، زیر آتش توپ خانه و بمبــاران هواپیماهای 
اســرائیل و رگبار مسلســل کتائب به سر آورده بودم. 
خطر و شــهادت برای من امری طبیعی بود. من با 
فقــر و محرومیت و مصیبت خو کرده بودم و هر 
روز برادر شهیدی را به دوش کشیده برده بودم. 
آن قدر مصیبت دیده و درد کشــیده بودم که 
گویی سراســر وجودم را با رنج و درد عجین 
کرده اند. همیشه به آغوش مرگ فرومی رفتم 
و مرگ سراسیمه از برابرم می گریخت. زندگی من 
در لبنان، دائماً در خطرهای ســخت و مشکالت 
الینحل و نبردهای خونین می گذشت و راستی 
هر شــِب من در آنجا یک پــاوه بود؛ بنابراین 

پاوه مرا یاد لبنان می انداخت و احساســی از شب هولناِک 
شهادت  و وارســتگی از دنیا و معراج به آسمان ها بر شوق 

مســتولی  می کرد. با خدای خود راز و نیاز می کردم و از وجودم 
زیبایی آســمان با ستارگان جذابش بریده بودم. همۀ وابستگی ها، حتی 

خاطرات تلخ وشــیرین گذشته در نظرم رژه می رفتند و من با همۀ آن ها، با 
همۀ عالم وجود وداع می کردم و آمادۀ شهادت می شدم.

طلوع آفتاب 
در غرب

 تصویر سازی: مهدی موحد

زندگی نوشت
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 هنگام زیستن
 رشتة نرم افزار بدون فتوشاپ

 گوشت آزمایشگاهي
 چه کسي قورباغه  را شناور کرد؟



 علی خالقی
همانطورکه معلوم است،  به جایی زیستگاه 
می گوییــم کــه محل زیســت و زندگی 
است؛ خانه،کوچه، خیابان، مدرسه، پارک 
و مکان هایــی  مثل کوه ، بیابان ، ســاحل 
دریــا، رودخانه ، چمــن زار، جنگل  و...که 
برای تفریح به آنجــا می رویم، همه جزو 
زیستگاهمان یا بخشــی از زیستگاهمان 
هســتند و ما بخش زیــادی از  آن ها را با 
موجودات دیگر شــریکیم. اما بســیاری 
از موجــودات نمی توانند کنــار یا نزدیک 
شــهرهای مــا زندگــی کننــد و ما هم 
نمی  توانیم کنار آن ها زندگی کنیم. برای 
همین این موجودات از ما دور می شوند تا 
در مناطقی امن یا نسبتاً امن زندگی کنند. 
کشورها هم تصمیم گرفتند از این مناطق 
امــن در جهان حفاظت کنند و به همین 
دلیل اســمش را مناطق حفاظت شــده 

)Protected Area( گذاشتند.
تعاریف گوناگونی برای مناطق حفاظت شده 
وجــود دارد؛ ولــی بنابرتعریــف  اتحادیۀ 
 ،) IUCN( بین المللی حفاظت از طبیعت
منطقۀ حفاظت شــده فضایی جغرافیایی 
است که از طریق قانون و دیگر راهکارهای 
اثربخش، شناســایی و تعیین شده است 
و برای رســیدن به حفاظت بلندمدت از 
طبیعت، از لحاِظ خدمات اکوسیســتم و 

ارزش  های فرهنگی مدیریت می شود.

 1. ذخیره گاه طبیعی
 مدیریت منطقۀ حفاظت شده تنها برای اهداف علمی

 2. منطقۀ حیات وحش
 مدیریت منطقۀ حفاظت شده

برپایۀ حفاظت از حیات وحش

 3. پارک ملی
 مدیریت منطقۀ حفاظت شده
بر پایۀ حفاظت از اکوسیستم

 4. اثر طبیعی
مدیریت منطقۀ حفاظت شده برپایۀ حفاظت از 

ویژگی های طبیعی خاص

 5. منطقۀ مدیریتی زیستگاهی گونه ها
 منطقۀ مدیریتی حفاظت شده

بر پایۀ حفاظت، از طریق مداخله

6. چشم انداز حفاظت شدة خشکی و دریایی
منطقۀ مدیریتی حفاظت شده بر پایۀ حفاظت از 

چشم انداز خشکی، دریایی و تفریحی؛

7. منطقۀ حفاظت شدة مدیریتی منابع
منطقۀ حفاظت شده بر پایۀ بهره برداری پایدار از 

اکوسیستم های طبیعی.

 تقسیم بندی مدیریتی
 مناطق حفاظت شده
IUCN از نظر 

 در ایران هم ایــن نوع مناطق امن،
به چهار دســته تقســیم شــده و 

حفاظت می شوند:
1. پارک ملی

2. اثرطبیعی و ملی
3. پناهگاه حیات وحش
4. منطقۀ حفاظت شده.

هرچند تعریف این مناطق ارزشمند 

بســیار به هم نزدیک است، از نظر 
انتخاب  نحوۀ  رده بندی حفاظتــی، 
و مجوزهــا تفاوت هایی باهم دارند. 
در اینجــا می توانیــد جانمایی این 
مناطــق را ببینیــد: قرمــز، پارک 
ملی؛ بنفــش، اثر طبیعــی و ملی؛ 
پناهگاه حیات وحش؛ ســبز،  زرد، 

منطقۀحفاظت شده.

 این مناطق 10/5درصد کل مساحت 
کشور را تشــکیل می دهند. غیر از 
این مناطق، ســازمان محیط زیست 
نیز مناطق نســبتاً امنــی را که به 
سکونت گاه های انسان بسیار نزدیک 
است، منطقۀ شکار ممنوع نام گذاری 

کرده تا از شکار جلوگیری شود.

10/
5

صد
در

چگونه از محیط زیست دفاع کنیم

بازگشت به طبیعت
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 بعضی تهدیداتبعضی فواید مناطق حفاظت شده
مناطق حفاظت شده

تغییرات اقلیمی، شکار غیرمجاز، استخراج 
آتش سوزی، جمعیت  سوخت های فسیلی،
ازبین رفتــن گونه هــای گیاهی،  زیــاد، 
توریســم بی قاعــده، فاجعه های طبیعی 
و انســانی و گونه های گیاهی و جانوری 

مهاجم.
بسیاری از کشــورهای جهان، از مناطق 
حفاظت شــدۀ خود اســتفاده های بهینه 
یعنی هم مناطق حفاظت شده  می کنند؛ 
را حفاظت می کنند، هم گردشگر جذب 
می کنند و هم برای جوامع 
محلی خود که نزدیک این 
مناطــق زندگی می کنند، 

درآمد کسب می کنند.

5. افزایش درآمد محلی
درآمــد محلی، به  دلیل ســه برابر شــدن ماهیگیری در 
مناطق ســاحلی حفاظت شده  با مدیریت مردم محلی در 

فیجی، 35درصد افزایش یافته است.

4. تنظیم گرمایش جهانی
مقدارکربنی کــه در پارک ملی کانادا تجزیه شــده 4/43 
گیگاتن اســت؛ یعنی20 تا 25 درصد گازهای گلخانه  ای به  
دلیل حفاظت جنگل ها و دیگر اکوسیستم ها کم شده است.

3. حفاظت از منابع آب تازه
تعداد875000 خانوار هستندکه برنج  می کارند وآب 

مصرفی شان از مناطق حفاظت شده تأمین می شود.

2. ایجاد شغل
با راه اندازی پارک ملی لوآنگوا درجنوب زامبیا، 1200 

شغل  ایجاد شده است. درسال 2004 ، 1/2 میلیون دالر 
هزینۀ پارک شد؛ درحالی که 4/1 میلیون دالر از توریسم 
درآمد کسب کرد و عالوه بر پرداخت هزینه ها، سود هم 

داشت و در مجموع ارزش کلی پارک را به16میلیون 
دالر رساند.

1. حفاظت ساحلی
مقدار پولی که  در هرکیلومتر نوار ساحلی با حفاظت از 

مانگروها ذخیره می شود، 300000 دالر است. همچنین 
هرساله، 9 میلیارد دالر برای حفاظت از صخره های 

مرجانی ذخیره می شود.

6. بهبود ماهیگیری
درمقدارکلی صید ماهــی در جزیرۀ تحت  

درفیلیپین،10  »آپوام پــی اِی«  حفاظت 
دسته  افزایش مشاهده می شود که 300 

کیلو ماهی بیشتر برای مردم محلی 
در هر مــاه به همراه داشــته که 

تقریباً دو برابر مقدار قبلی است.

چنددرصد
  ازگونه های 

گیاهی و جانوری
خطر تهدید   در 

هستند؟

70درصد

 گیاهان 12055 گونه

30درصد

 دو زیستان 6260 گونه

31درصد

 خزندگان 1385 گونه

12درصد

 پرندگان 9990 گونه

21درصد

 پستانداران 5488 گونه

41درصد

 بی مهره ها 6161 گونه

37درصد

 ماهی ها 3481 گونه
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رشتة نرم افزار
بدون فتوشاپ

آنچه دربارة چهار سال 
کارشناسی نمی دانید.
 زهرا صنعتگران
دانشجوی ریاضی که بودم، به شوخی به هم دانشکده ای هایم 
 می گفتــم: »بچه ها فقــط الگوهای موفــق نمی خوان.
من برای هرکی اشتباهی اومد ریاضی، می شم آینۀ عبرت.«
در این شــماره، در کنار قلۀ آمــال و آرزوهای بچه های 
ریاضی، در جمع دانشــجویان نرم افزار دانشگاه شریف 
می نشینم و دربارة تجربه ها، دیده ها، شنیده ها، پرستیژ 
و آیندة کاری شان گپ می زنیم. مسئولیت این صفحه را 
به عهده گرفتم تا زمان واردکردن کدها در سایت انتخاب 
رشته،  از »تجربۀ« دانشجویانی که رشته های ایدئال ما را 
»زندگی« کرده اند، تصویر درســت تری داشته باشید. با 
همۀ این اوصاف، حرف آخرم را اول بزنم: قرار نیست همه 
فرار کنید. یکی دو نفــر هم ریاضی بخوانند عیبی ندارد! 
مهندسی جای کار زیادی دارد تا تبدیل بشود به  رشته ای 
ایدئال. بیشتر از این ها باید اصالحش کرد. اگر دوستش 
دارید، پای  کارش بمانید. مواظبش باشید. دو دقیقه آمده 
بودیم خودتان را ببینیم، همه تغییر رشته دادید رفتید؟!

درِست خوبه؟ یا چی؟
حواستان باشــد. خیلی ها صرفاً  به واسطۀ معدل یا رتبۀ خوب وارد دانشگاه می شوند؛ اما با 
توجه به اینکه همیشــه شاگرداول بوده اند، ممکن اســت در رقابت با بچه هایی که انگیزه 
و اســتعداد برای کامپیوتر دارند، عقب بیفتند. اوایل، دانشــگاه برای این تیپ افراد سخت 

می گذرد و با توجه  به پیش نیازداشتن دروس، جبران ضعف اولیه به مرور سخت  می شود.

اصاًل می دونی قراره چی بخونی؟
دربارۀ رشــتۀ نرم افزار، بیشتر دبیرســتانی ها تصور می کنند با ورود به دانشگاه می توانند 
آخرین فناوری های هک کردن، برنامه نویســی، ربات ســازی و... را یــاد بگیرند؛ اما این ها 
مهارت های فنی اند و نه چارت درسی رشتۀ نرم افزار. در دانشگاه بیشتر، »مفاهیم کلیدی« 
برنامه نویســی به دانشجو آموزش داده می شــود؛ مفاهیمی پایه ای که در طول زمان فهم 
متون را برای دانشــجو راحت تر خواهد کرد. بیشــتر دانش آموزان نمی دانند که حتی در 
درس هایی مثل »برنامه نویســی پیشرفته«، بنا نیســت زبان برنامه نویسی خاصی آموزش 
داده بشــود. با این  حال، اگر یادگرفتن  زبان برنامه نویسی به طور معمول در هر مرکز فنی 
چند ماه زمان ببرد، برای دانشــجویی که مســلط به درک مفاهیم برنامه نویسی باشد، آن 
دورۀ چندماهه به دوسه روز تقلیل پیدا خواهد کرد. در مراکز فنی، »مفاهیم« آموزش داده 
نمی شود و یادگیری زبان دوم، سوم و... به اندازۀ زبان اول زمان بر است و رسیدن به توانایی 
تطبیق دادن زبان های مختلف برنامه نویســی، مهارتی است که شخصاً تصور می کنم فقط 

در دانشگاه های خوب و نه حتی دانشگاه های متوسط یا ضعیف، امکان پذیر خواهد بود.

حاال کار چی؟ پول تو این رشته هست؟
طبــق آخرین آماری که از دوســتان شــنیده بــودم، رقمی بین پنجاه تــا چهارصدهزار 
فارغ التحصیل در رشتۀ کامپیوتر داریم. با این  حال، هنوز هم بزرگ ترین مشکل شرکت های 
کامپیوتری، در وهلۀ اول »کمبود نیرو« اســت. دانشــجوهایی که »کارکن« باشند، از ترم 
دوم یا ســوم و با توجه به تسلطی که بر مفاهیم  پیدا می کنند، می توانند در عرض یکی دو 
ماه خودشان را با شرایط شرکت های درخواست کننده وفق داده و کارشان را شروع کنند؛ 
اما »اهل کار بودن« شــرایط خاص خودش را دارد. بازار کار به دنبال دانشــجویانی است 
که در زمینۀ آموزشــی و درک تطبیقی مفاهیم غنی تر باشــند. به همین دلیل بعید است 
شــرکت ها به صورت متفرقه نیرو جذب کنند؛ چراکه در آن صورت باید به ازای هر تغییر، 

هزینۀ هنگفتی صرف آموزش نیروی کار قدیمی  کنند.

# از_ من_ به_شما_ نصیحت
پیشنهاد می کنم دانشــجویان بیشتر به سمت اســتفاده از فرصت های استارتاپی 
بروند )در مقایســه با معلمی در کالس های کنکور، کاری که اصوالً بچه ها انتخاب 
می کنند(. در پروژه های استارتاپی، کار حرفه ای را تجربه می کنید و با تمام چالش ها، 
باگ ها و شکســت هایش روبه رو می شــوید؛ هزینه را هم که ســرمایه گذار می دهد و 
نهایتاً با ریســک خیلی کمتر طرح به نام خودتان می شــود. معلم کنکور شــدن، یعنی 
ازدست دادن فرصت های آموزشی و فرصت های کاری حرفه ای و پایدار؛ حتی اگر حقوقش 
زودبازده باشــد! هرچند به پروژه های اســتارتاپی هم نقد وارد است؛ مثاًل اینکه دانشجو تا 
حدی از فضای آموزشــی دور شــده و دانشــگاه را تبدیل به بازار می کند و در بلندمدت 
با زیادشــدن استارتاپ ها، برنامۀ آموزشی و استقالل دانشــگاه تحت تأثیر قرار می گیرد. با 
این  حال، به نظر من خروجی اســتارتاپ ها در چند ســال اخیر، خروجی بدی نبوده است 
و با توجه به طوالنی بودن دوران مدرســه، دانشــجویانی که در زمینۀ استارتاپ ها فعالیت 
 کرده انــد، به لحاظ مهارت های کاربردی و اجتماعی، به افراد ورزیده تری تبدیل شــده اند و 

نتایج کارهایشان مشهود است.

 دکتر محمد امین فضلی
 ورودی 86 نرم افزار شریف

 استاد دانشگاه

به سوی دانشگاه
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 محمدمهدی جهان آرا
 صادره از شهر یزد

 دارای یک عدد مدال نقره
درالمپیاد کامپیوتر

 معدل دبیرستان: 17 
 معدل دانشگاه: 15

خانوادة محمدمهدی همۀ تالششان را کردند 
تا او سراغ رشتۀ تجربی برود؛ اما خودش اهل 
ریاضی بود و حاال بعد از شش ترم می گوید 
کامپیوتر،  مهندسی  به جای  نمی آمد  بدش 
رشــتۀ علوم کامپیوتر را انتخاب می کرد. 
درس های تئوری را بیشــتر می پسندد و تا 
قبل از دانشگاه، از این اولویت خودش باخبر 
نبوده و بیشتر بر اساس اینکه عالقه ای نسبی  
به کامپیوتر داشــته و آن زمان این رشته 
»روی بورس« بوده، انتخابش کرده اســت. 
در پاســخ به سؤال »حاال اصالً رشته تون به 
درد می خوره«، محمدمهدی جواب کوتاهی 
می دهد: »شــما االن چقــدر از موبایلتون 

استفاده می کنید؟«

»اوایــل، توقعم از دانشــگاه 
زیاد بــود. فکر می کــردم باید خیلی 

درس خوند و خفن بود. اما اینجا این طوری 
نیست که هرچی بیشتر بخونی، نمرۀ بیشتری 
بگیری. مثل دبیرســتان نیســت. مهم اینه 

محصول بسازی، صدهزار نفر دانلود کنن. 
االن همه چی رو کامپیوتر سواره!«

 امیرحسین پویا
 صادره از شهر تهران

 دارای یک عدد مدال طال
در المپیاد کامپیوتر

 معدل دبیرستان:  5. 17 
 معدل دانشگاه: 16 

انجمن  نشریۀ  امیرحسین، مدیرمســئول 
علمی دانشکده اســت. به دلیل اینکه مادر 
و پدرش هر دو پرســتار بودنــد، از فضای 
تجربی زده  می شود و به سمت ریاضی فرار 
می کند. در رشــتۀ نرم افزار نیز، اوایل مثل 
بچۀ آدم ســرش به درس ومشقش بوده، اما 
پس از انتخابات، درگیر فضای سیاســی و 
انجمنی دانشگاه می شود و سر از فعالیت های 
فوق برنامه ای درمــی آورد. االن هم در این 
به  جامعه شناسی  ســودای  آخر،  ترم های 
سرش زده و در فکر تغییر رشته برای آزمون 

ارشد است.

 مریم الهی
 صادره از شهر اصفهان/ رتبة 42

 معدل دبیرستان: 19
 معدل دانشگاه: 17

نرم افزار رشتۀ  اینکه  از  مریم و خانواده اش 
سنگینی نیست، دردسر اضافی ندارد و بازار 

کار نسبتاً مناسبی دارد، راضی اند.

 احمد حاجی محمدخانی/ رتبة87    
 صادره از شهر اسفراین
 معدل دبیرستان : 19 
 معدل دانشگاه :  15

احمد در زمان دبیرستان به  تمامی رشته ها 
عالقه داشت و در هر مسابقه ای که فکرش 
را بکنید، اعم از زیســت، شیمی، مسابقات 
حوزة انســانی و... شرکت می کرد. خیلی از 
دانش آموزان در زمان دبیرستان این حالت را 
دارند. اگر شما هم مثل احمد هستید، نگران 

نباشید. طبیعی است. بدتر هم می شوید!  »شــاید هر ماه پشــیمون بشم 
از اینکه دارم مهندســی می خونم. باورش برای 

دیگران سخته، اما تو همین مسیر که قراره انصراف بدم 
و برم جامعه شناسی، ترجیح می دادم ریاضی محض بخونم. به 

بعضی رشته ها ظلم شده که افتادند ته جدول انتخاب رشته! با این 
 حال از درس خوندن داخل دانشکده راضی بودم؛ به صنعت نزدیک 
بود و امکانات نســبتاً خوبی در اختیار دانشجو می گذاشت. بستر 
فعالیت های جانبی هم اون قدر فراهم بود تا نمود کوچکی از جامعه 

باشه و بهمون فرصت شناخت بیشتر خودمون و عالیقمون رو 
بده. هرچند، طبیعتاً این شناخت در کشورهای دیگه، 

تو جایی شــبیه کالج صورت می گیره و نه 
دانشگاه!«

»کار تو زمینۀ آکادمیک دیربازده س؛ اما 
تنها راهِ پیشروبودن تو علمه و برای رسیدن به این هدف، 

باید ورای شــناخت سطحی در مقطع کارشناسی قدم برداشت. با 
این  حال زمینۀ کسب درآمد در مقطع کارشناسی هم فراهمه. کافه بازار، 

دیجی کاال، استارتاپ های نوین، همۀ اینا  بستر الزم برای به کارگیری داده های 
دوران کارشناســی رو درون خودشــون دارن؛ هرچند، به طور متوســط 

هر شــرکت 120 ســاعت کار مفید از ما می خواد و ممکنه براومدن 
از پس این ســاعت کاری، برای دانشجو راحت نباشه. اما برای 

فارغ التحصیالن نرم افزار، بازار کار فراهمه.«

»کالً درس خوندن رو دوست داشتم. به کنکور فکر 
نمی کردم. اصالً کسی تو دبیرستان، هدف رئیس جمهورشدن 

نداره! همه به مسیرهای هموارتر فکر می کنیم. به اینکه حاال فعالً بریم 
یه رشتۀ درست درمون، بعداً به بعدش فکر می کنیم. دانشگاه هم خوبه. 

فرصت مناســبی داریم و در زمینه های مختلف یاد می گیریم 
و تجربه می کنیم، اشتباه می کنیم و جلو می ریم.«
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چند هزار ســال اســت که ما انســان ها دســت 
بــه پــرورش حیوانات زده ایم و ســپس آن هــا را برای 

اســتفاده از گوشتشــان ســاخی کرده ایم. در طول این 
همه ســال، کشــتن حیوانات برای مصرف گوشــت آن ها، 
بــه جــزء تقریبــاً جدایی ناپذیــری از فرهنگ بیشــتر جوامع 
تبدیــل شــده اســت. امــا پیشــرفت های اخیــر در حــوزۀ 
فنــاوری ســلول های بنیــادی و بیوتکنولوژی، می تواند 

همه چیــز را تغییــر دهــد و حتی شــاید این خاطرۀ 
گناه آلود کشتن حیوانات را برای تولید غذا، 

برای همیشه از ذهنمان پاک کند.

آن به کنه اصول طب بینابود در عهد بوعلی سینا
شد ز ماخولیا پریشان حالز آل بویه یکی ستوده خصال

هیچ گاوی به سان من فربهبانگ می زد که: »کم بود در ده
گرددش گنج سیم، کیسه ز منآشپز گر پزد هریسه ز من

به دکان هریسه پز سپرید.«  جامیزود باشید حلق من ببرید!

از گاو تا بشقاب
محققان در حال استفاده از تکنیک های مهندسی بافت برای ایجاد 

گوشت خوراکی در آزمایشگاه هستند.

1. یک نمونه ی کوچک
از بافت عضله بردارید.

2. سلول های اقماری عضله 
را استخراج کنید.

3. برای تکثیر سلول ها، 
سرم محرک رشد
 اضافه کنید.

4. سلول ها را برای ایجاد 
رشته های عضانی روی 
داربست قرار دهید. 
رشته ها به هم
 می پیوندند و 
عضله را 
می سازند.

در سـال 2013
توانســت  پســت  مــارک 

اولیــن همبرگــر  به دســت آمده 
از کشــت ســلول های بنیادی را در 

آزمایشــگاهش تولیــد کنــد. در ایــن 
روش، می تــوان با اســتفاده از تنها چند 

عــدد ســلول بنیــادی، چندین تُن گوشــت 
تولیــد کــرد. یکــی از ایــن روش هــا بــرای تولید 

گوشــت، اســتفاده از ســلول های اقماری موجود 
در عضلــۀ حیوانــات اســت. ایــن ســلول ها به صــورت 

غیرفعال در عضله وجود دارند و تنها به هنگام واردشدن 
آســیب و نیاز به بازســاخت آن، شروع به تقسیم می کنند. 

در محیــط کشــت مناســب، ســلول های اقمــاری پــس از 
فعال شدن، باعث ایجاد سلول های میوباست می شوند که 

در نهایت به ســلول های عضانی میوســیت تمایز می یابند. 
میوســیت ها ســپس بــا یکدیگــر الحــاق شــده و در نهایت 
پس از قرارگرفتن روی داربســتی مناســب، رشته های 

عضانی را به وجود می آورند. عضلۀ ایجادشده، 
در نهایــت بــرای مصــرف در  غــذا مناســب 

است.

1

آن سوی دانش

گاو در اِرلن و ما گرد جهان می گردیم!

گوشت آزمایشگاهی
       پارسا بازدار
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مزایای گوشت مصنوعی 
در مقایسه با گوشت حیوانات

 پیش بینی می شود که در سال 2050 جمعیت کرۀ زمین 
به ۹٫۷میلیارد نفر برسد؛ در نتیجۀ  آن و با توجه به افزایش 

عمومی درآمد، میزان مصرف گوشت تقریباً دوبرابر خواهد 
شد و سیستم دامداری سنتی برای تأمین این میزان از تقاضا 

کارآمد نخواهد بود؛
 گوشــت مصنوعــی می توانــد از گوشــت طبیعــی ســالم تر 

باشــد؛ زیــرا بــا ایــن روش می تــوان گوشــتی بــا تری گلیســرید 
کمتــر و... تولیــد کــرد؛ دام هــا آن قــدر کــه به نظر می رســد هم 

بــی آزار نیســتند. تحقیقــات جدید نشــان داده که اســتفاده از 
گوشت مصنوعی می تواند در حل بسیاری از مشکات جهانی 
زیست محیطی، مثل کم آبی، گرمایش جهانی و... مؤثر باشد؛
 در آیندۀ نزدیک، با اســتفاده از این فناوری می توان گوشــت 

حیوانات منقرض شده یا در حال انقراض را هم تهیه کرد؛
با این روش هیچ حیوانی برای تولید غذا کشته نمی شود؛
 و باالخــره ایــن تکنولــوژی، فضانــوردان را از اینکــه 

صبــح تــا شــب دنبــال گاو فضایــی بــرای شــکار 
بگردند، بی نیاز می کند.
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5. برای افزایش محتوای پروتئین 
عضله، آن را به فعالیت وادارید.

7. طعم دهنده، 
آهن و ویتامین 

اضافه کنید

8. بپزید و باالخره 

میل کنید! 6. هزاران قطعه ی عضانی تولیدی
 را در چرخ گوشت بریزید.

چالش ها
 اولیــن همبرگــری کــه مــارک پســت بــه ایــن 

روش تولید کرد، حدود 330هزار دالر هزینه داشت و 
یکی از مشکات اصلی این فناوری، همين قيمت باال است؛ 

 کاهــش تعــداد دام هــا و مــزارع تولیــد علوفه،  می توانــد اثرات 
زیستی ناخوشایندی بر اکوسیستم محلی بگذارد؛

 تخمیــن زده می شــود کــه میــزان انــرژی الزم بــرای تولیــد گوشــت 
مصنوعی، بیشتر از تولید گوشت عادی باشد؛

 شبیه سازی مزه و بافت گوشت مصنوعی به گوشت طبیعی دشوار 
است؛ 

 بزرگ تریــن چالــش پیــش رو بــرای تولیــد گوشــت مصنوعــی، 
احتمــاالً پذیــرش آن در جامعه باشــد؛ زیرا بســیاری از افراد 

دربارۀ تولیدات آزمایشگاهی  نگرشی منفی دارند. 

3
نـتـیـجـه

مســائل،  ایــن  تمامــی  از  جــدا 
گوشــت کِشت شــده به زودی زندگی ما 

را متحــول خواهــد کرد و بــازار ۸۴۴میلیارد دالری 
گوشــت را درخواهــد نوردیــد. طبــق برآورد ها، 

با پیشرفت ســایر فناوری های مربوط، 
قیمــت ایــن محصول تا حــد 10 دالر 
کاهــش  همبرگــر،  یــک  بــه ازای 
خواهــد یافــت. اولیــن محصــوالت 

بــر پایــۀ ایــن فنــاوری، احتماالً تــا پایان 
امســال بــه بــازار مصــرف راه خواهنــد یافت. 

امــا جــدا از تمامــی پرســش هایی که دربــارۀ آیندۀ 
این فناوری مطرح شده، سؤالی ذهنم را به خود 

مشــغول کــرده اســت: اگــر در ســال 2050 یکــی 
ستوده خصال از مالیخولیا پریشان حال شود، 

چه بانگی خواهد زد؟!
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  گرافیک: فدای حسین



IgNobel
آیامی توانیــد 

تصــور کنیــد یــک پژوهشــگر 
واقعــی به خاطــر »اختــراع چــرخ« آن 

هــم در ســال 2001 جایــزه بگیــرد؟!  و یــا بــاور 
می کنیــد محققی برای اینکه توانســته »مســاحت 

کل ســطح فیل هندی« را به دســت بیاورد، یک جایزه 
معتبر بین المللی را برده است؟!

بله، باید باور کنیم... این ها که نوشتم، واقعیت دارند. 
یعنــی محققانــی در دنیــا هســتند کــه بــرای پژوهش 
درباره این چیزهای عجیب و خنده دار وقت صرف 

می کنند و جالب تر اینکه کســانی هستند که 
به عجیب ترین و خنده دارترین آن ها 

جایزه می دهند!

جایزه ای است که حدود سی 
سال قدمت دارد و در پاییز 

هر سال )تقریباً هم زمان 
با نوبل( به یافته های 
10 پژوهش علمی با 

موضوع هایی عجیب و 
غریب یا پیش پاافتاده 

داده می شود. 
ایگ نوبل درواقع 

تقلیدی طنزآمیز از 
جایزه نوبل واقعی 

است.

»ایگ نوبل« چیست؟ 

اولین سال برگزاری ایگ نوبل 1991

2002

2008

2009

2010

2011

2013

2017

برخی از عجیب ترین جایزه های ایگ نوبل

فیل های هندیتخمین مساحت کل سطح 
ک.پ. سریکومار و گ. نیرماالن

گاوهایی که اسم دارند، 

شتر از گاوهایی که اسم 
بی

ندارند شیر می دهند.

سون
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کاترین داگال

مسئله پارک غیرقانونی 
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باروس به خاطر غیرقانونی کردنِ کف زدن در 

محیط های عمومی؛ و به پلیس باروس به خاطر 

دستگیرکردن مرد تک دستی که کف زده بود!
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چه کسی قورباغه را  شناور کرد؟
  زهرا ابراهیم پور
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رد این باور قدیمی که 

نفت و آب مخلوط نمی شوند.

اسکات سوکلوفسکی و استفن ماسوتانی

شیمی

اول خنده، بعد تفکر 
از سال 1۹۹1، جایزه ایگ نوبل اهدا 
می شود تا از پژوهش هایی تقدیر 

کند که »ابتدا مردم را می خندانند 
سپس آن ها را به فکر وامی دارند«. 

برگزارکننده اصلی این جایزه، نشریه 
طنز علمی »سال نامه تحقیقات 

 باورنکردنی« یا
Improb� Annals of  Research

ableاست. هدف از دادن این جایزه، 
این است که با تجلیل و تقدیر از 

پژوهش های عجیب و خیال پردازانه، 
مردم را به علم، پزشکی و فناوری 

عاقه مند کنند.

نام و نشان 
 نام این جایزه هم هوشمندانه انتخاب

 شده و به کلمه Ignoble انگلیسی
 بسیار شبیه است. Ignoble یعنی قّابی

 و نااصل؛ و کلمه Noble هم در آن
 پنهان است تا رگه طنز و شوخی بانمک
 ایگ نوبل با جایزه نوبل، در نامش هم

حفظ شود.

شوخی و خنده، همه وقت، همه جا 
در سال های اول، دانشگاه TIM میزبان جشن پایانی جایزه 
ایگ نوبل بود اما حاال این مراسم در سالن تئاتر ساندرز در 

 دانشگاه هاروارد برگزار می شود.
این مراسم هم جنبه شوخی و طنز دارد. اهداکنندگان 

جایزه، برندگان نوبل اصلی اند. تندیس اهدایی، هر سال 
متفاوت است و آن هم به شکلی خنده دار طراحی می شود. 

برندگان در مراسم اصلی، تنها 60 ثانیه فرصت دارند 
سخنرانی کنند اما دو روز بعد به آن ها امکان داده می شود 

تا یافته هایشان را کامل تر روی پرده شرح بدهند.

کدام رشته ها؟  
جایزه نوبل تنها به تأثیرگذارترین تحقیقات 

سال در زمینه های فیزیک، فیزیولوژی 
و پزشکی، شیمی، صلح و ادبیات داده 

می شود. اما جوایز ایگ نوبل در رشته های 
دیگری ازجمله اقتصاد، مهندسی، 

آناتومی، تغذیه، روان شناسی، مطالعات 
میان رشته ای و... 

نیز برندگانی دارند.

هم نوبل
هم ایگ نوبل

در میان محققانی که جایزه 
ایگ نوبل را برده اند اولین و 

تنها کسی که جایزه نوبل را هم 
گرفته، »آندره گایم« فیزیکدان 
روسی است. او در سال 2000 
به خاطر »شناورکردن قورباغه 

در هوا با آهن ربا« جایزه فیزیک 
ایگ نوبل را برد و 10 سال بعد، 

برای تحقیقاتش درباره گرافین، 
نوبل فیزیک را گرفت.

موفقیت های 
واقعی

این جایزه، در بیشتر موارد 
به موفقیت های واقعی اهدا 
می شود. اغلب پژوهش هایی 

که ایگ نوبل را می برند، مستند 
و علمی هستند و در مجات 

معتبر به چاپ رسیده اند. شاید 
این پژوهش ها بی ارزش و حتی 

مسخره به نظر برسند، اما 
گاهی پایه تحقیقاتی می شوند 
که تأثیر مهم و جدی در زندگی 

آدم ها دارند.

ن
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کم خوابی چقدر خطرناک است؟
  علی خاک بازان 

 بی حالی صبحگاهی و خمیازه های پشت سرهم، یگانه اتفاق هایی نیستند که به هنگام خستگی در بدن 
پدیدار می شوند؛ بلکه عالوه بر این ها، در بدن ما اتفاق های دیگری هم می افتد. 

افزایش 
ماست. همچنین بی خوابی باعث که وظیفه شان سرحال  نگه داشتن انتقال دهنده های عصبی می شود کم خوابی سبب کاهش اضطراب و افسردگی

 
می شود که مغز به هر چیزی
 

 دیرتر واکنش نشان بدهد.

ضعیف شدن دستگاه ایمنی

کمبود خواب ممکن است دستگاه ایمنی 

بدن را ضعیف کند که در نتیجه ما را 

برای ابتال به بیماری های تنفسی، مانند 

سرماخوردگی و آنفوالنزا مستعد می سازد.

بیشتر می کند.خطر ابتال به دیابت نوع دوم را نیز ذخیرۀ چربی را افزایش می دهد، انسولین آزاد کند. این کار که بعد از خوردن غذا، مقدار بیشتری کمبود خواب سبب می شود که بدن افزایش احتمال ابتال به دیابت

کاهش کارایی و عملکرد

در صورتی که شانزده ساعت پیوسته 

بیدار بمانیم، میزان کارایی و عملکرد 

بدنمان تا 50درصد کاهش می یابد. 

بازگشتن از کار، غذای مناسبی درست کنیم.کمتری داریم که به سر کار برویم یا پس از زمانی که بیش از حد خسته ایم، انگیزه و نیروی کاهش تحرک

افزایش وزن

بدن برای جبران خستگی ناشی 

از کم خوابی، مقدار جذب غذا و 

متابولیسم بدن را در  کنترل می گیرد. 

وقتی خسته ایم، بیشتر می خوریم و بعد 

برای سوختن کالری اضافۀ آن دچار 

مشکل می شویم. 

 تأثیر منفی بر
سالمت قلب و عروق

کمبود خواب ممکن است ما را به 
برخی مشکالت قلبی عروقی، مانند 
فشارخون باال، بیماری های قلبی و 

حتی سکته دچار کند.

توانایی ما در تفکرو استدالل می کاهد.کم خوابی به حافظه آسیب می رساند و از کاهش قدرت درک

1

2

3

4
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نکاتی دربارة خوابیدن
کم خوابی سریع تر از غذا نخوردن می تواند ما را بکشد. اگر ده روز نخوابیم خواهیم مرد، اما باید دو هفتۀ تمام هیچ چیز نخوریم تا بمیریم. 

بیش تر مردم به هفت تا نه ساعت خواب در شب نیاز دارند تا به طورکامل استراحت کرده باشند.
درحالت  اید ه آل، ده تا پانزده دقیقه طول می کشد تا ما کامالً به  خواب برویم. 

به سالمتی
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نکاتی دربارة خوابیدن
کم خوابی سریع تر از غذا نخوردن می تواند ما را بکشد. اگر ده روز نخوابیم خواهیم مرد، اما باید دو هفتۀ تمام هیچ چیز نخوریم تا بمیریم. 

بیش تر مردم به هفت تا نه ساعت خواب در شب نیاز دارند تا به طورکامل استراحت کرده باشند.
وحددرحالت  اید ه آل، ده تا پانزده دقیقه طول می کشد تا ما کامالً به  خواب برویم. 
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  زیر نظر روح اهلل احمدي

 شوخي فيزيكي 
 رشيد نامه 
 بحر طويل 
منظومة دهه هشتادي ها 
تاريخخخخ 



 وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:
همۀ مدارس تا سال آینده به شبکۀ ملی اطالعات متصل می   شوند.

 »به نظرم یکی از بهترین تفریحات درس خواندن است«
با نوشتن این جمله توی انشام تونستم لقب چای  شیرین کالس رو با اقتدار به دست بیارم.

 رئیس فدراسیون ورزش دانش  آموزی کشور:
 سالن  های ورزشی در داخل یا کنار مدارس ساخته شوند تا بتوان با این ترفند،

 گوشه  ای از مشکالت مدارس، یعنی  کمبود فضای ورزشی، را برطرف کرد.

  ایده: روح  اهلل احمدی
  اجرا: سام سلماسی

جیک جیک مستون
  مهرداد حسین  زاده
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 بچه که بودم یه بار با یه خارجی مثل بلبل حرف زدم.
تازه، اون موقع کالس زبانم نمی  رفتم. البته باید بگم من با اون خارجیه فارسی حرف می  زدم، اونم وات  وات می  کرد.

ترمودینامیِک آب جوش یا 
پس من یک موز برداشتم

  مهدی فرج  اللهی
در مایعات، مولکول  ها از یک طرف با 
نیروی چسبندگی، به هم چاکرتم مخصلتم 
می  گویند و یکدیگر را جذب می  کنند، از 

طرف دیگر با نیروی رانشی قوی، چشم 
دیدن یکدیگر را ندارند و تراکم  ناپذیرند. 

در واقع مولکول  های آب با دست پس 
می  زنند و با پا پیش می  کشند و با وجود 
اینکه خودشان آب هستند، دل دیوانه 

را به آتش می  کشند. مولکول  هایی 
که دلشان آتش گرفته سر به آسمان 
می  گذارند و تبخیر سطحی رخ می  دهد.

تبخیر سطحی در هر دمایی با احترام و 
تعارف و بفرمازدِن مولکول  ها اتفاق 

می  افتد؛ اما همین  که دما به نقطۀ 

شوخی فیزیکی

جوش   می رسد، مولکول  ها تعارف را 
کنار گذاشته و عین مسافران مترو، با 
قیل وقاِل ُقل  ُقل، سطح مایع را به 

مقصد ایستگاه بعدی ترک می  کنند.
مظنۀ نقطۀ جوش در جاهای مختلف 

فرق می  کند و برعکس قیمت ملک که 
باالشهر بیشتر است، نقطۀ جوش هرچه 

باال بروی، کمتر می  شود. نقطۀ جوِش 
آب در سواحل خلیج فارس صد درجۀ 

سانتی  گراد و در قلۀ دماوند حدود هشتاد 
درجه است.

وقتی فشار هوا زیاد شود، نقطۀ جوش 
آب باال می  رود. وقتی فشار کم شود، 
نقطۀ جوش هم کم می  شود. با وجود 

اینکه حدود 70درصد بدن انسان را آب 
تشکیل می  دهد، وقتی فشار روی آدم 

زیاد شود، نقطۀ جوشش پایین می  آید و 
وقتی فشار کم شود، باال می  رود و دیرتر 

جوش می  آورد.
اما همان   طور که وقتی آب به نقطۀ 

جوش می  رسد متالطم می  شود و قل  قِل 
زیادی می  کند و خودش هم نمی  فهمد 
چه می  گوید، آدمی  زاد هم وقتی جوش 
می  آورد، قل می  زند و »خشم راهی را 

پیش پایش می  گذارد که چشم از دیدن 
آن عاجز است«.
به قول شاعر: 

کشیده شعلۀ خشمم زبونه
بشر هرچی کشیده از زبونه

میون خوردن خشم و نخوردن
تفاوت از زمین تا آسمونه

ایام خوش سه   ماه  
 تعطیلی رفت

تمدید کند سه   ماه   تعطیلی رامن بندۀ آن دمم که آقای وزیراین دیکته و حساب تحمیلی راتعطیل کنید سال تحصیلی را مهدی استاداحمد

پاییز ولی وجب وجب می  گذردبا سرعت نور می  رود تابستاندر اوج شتاب روز و شب می  گذرداین قافلۀ عمر عجب می  گذرد

افسوس! ندانم که کی آمد کی شدایام خوش سه   ماه   تعطیلی راپس نوبت درس و مشِق پی    در  پی شدپاییز رسید و فصل گرما طی شد
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 به نظرتون اگه به دبیر بگم تیر خوردم نتونستم تمرین حل کنم قبول می  کنه
یا باز هم باید بابابزرگم تصادف کنه؟

قسمت اول
اندر حکایت قهرکردن رشید با راوی داستان

اال ای نوجوانان، ای جوانان
اال ای دستۀ منظومه  خوانان

کنون گیرم همه درگیر درسید
ز یاران الاقل حالی بپرسید!
کمی پیگیر حال دوستان شو

عزیزم با توام... تو، ... نه! بله... تو
نمی  گویی که اکنون ماه شد هفت

رشید قصه  مان چون شد؟ کجا رفت؟!
نمی  گویی چرا با ماجراهاش،

رشیدقصۀ ما نیست پیداش!
*

چو این  ها را ز ما پرسید راوی
مرا افزود حس کنجکاوی

بدو گفتم: اال ای پیر نقال
بگو ما را چه باشد نقِل این حال

رشید آیا دگر زین قصه خسته ست؟
زبانم الل یا پایش شکسته ست؟

در این صفحه که گل کرده حسابی،
چرا دیگر نگردد آفتابی

رشیدنامه
)منظومۀ دنباله  دار(

 سعید سلیمان  پورارومی

بگفتا: »آن عزیز شهره در شهر،
شده با قصه  گوی خویشتن قهر

در این قصه به قهری این  چنینی
نمی  خواهد کند نقش  آفرینی!«

من و راوی در این صحبت که ناگاه
رشید افسرده  حالت آمد از راه

به من گفت: »ای مخاطب جان، خدا را
قضاوت کن خودت این ماجرا را

نباشد حرف من بی  منطق و مفت«
سپس رو کرد بر راوی، چنین گفت:

»چقدر آخر ز بهرم قصه   بافی
چرا این سان کش وقوس اضافی؟

اال راوی، نمی  خواهم مشقت
موفق کن مرا بی  رنج و زحمت

در این قصه قلم چون در کف توست
کمی چاالک شو، تا کی چنین سست؟

به نفع من ببَر در داستان دست
چرا آخر کنی این دست آن دست

سه  سوته هرچه خواهم کن محقق
مرا با یک دو جمله کن موفق

چرا این  سان خسیسی راوی من،
مرا مشهور عالم کن سریعاً

اگر نسپاری ای راوی، به من گوش
رشیدت را بکن کالً فراموش
مگر توی مجله قحطِی جاست

در این نشریه هرکس طالب ماست
از این صفحه اگر خیری نبینم
روم در صفحه  ای دیگر نشینم«
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حالِ درام
 سعیدطالیی

خواب ديدم که يكی مثل خود بنده، ولی با شــكمی گنده و ارزنده که انگار ســفر کرده از آینده، به 

من گفت: که ای دوســت رعنا و برازنده که چون فيل غذا می  خوری و هســت دو فک تو چنان 

فرفره جنبنده، ببخشــيد مزاحم شــده  ام، جاِن تو شــرمنده. ببين اين همه راه آمده  ام از دل آینده، 

به دنبال تو گشــتم همه  جا را و دو صد شــكر که جوینده شــود finally یابنده، تو را يافته  ام بنده که 

خواهش کنم از خود )که تويی( بلكه به دادم برســد يا برســم يا برسی )وای چه پيچيده و پیچنده!( که 

اين هيكل من کرده مرا پيش همه خيت و ســرافکنده و خونم پِر چربی شــده و پاک نگردد به خدا 

با کمک پودر شــوینده و می  ترســم از آن روز که گيرپاچ کند قلبم و معكوس کشــد دنده و يک دفعه 

 game شود قطع همين رابطة بين فرستنده و گیرنده و الفاتحه و بسته شود دفتر و پرونده و من

over بازی دنيا شوم و ضايع و بازنده.

تو را جان خودت کم بكن از مصرف چربی و ســس و اين همه قند و شــکر و روغن و چيپس و 

پفک و اغذية پرخطر و هرچه که اين  گونه شود ماية افزايش قطر کمر و چربی خون و کبد و دردسر 

بیشــتر و لذتش البته زياد اســت؛ ولی کم بخور و کم بخر و فكر خودت باش که فردا نشــوی مثل 

مِن خسته و زار و پکر و دربه  در قسط عقب ماندۀ ماشين زمان، البته از نوع ژیان، تا بشوم زود 

ســوارش که درآرم ســر از اين خواب گران، بلكه بگويم به تو از حال درام خودم و چربی خونم 

که چنين اســت و چنان و بشــود عاقبت اين  ها همه  اش چاپ در آن رشــد جوان تا که بخوانند و 

بخندند به ريش من و اين وضع فالن.

 وقتی می  خوام سوسیس و کالباس بخورم قبلش یه لگد به سوسیس کالباسا می  زنم، شاید یه گربه توش خوابیده باشه!

چنینش گفت راوی در نهایت:
»که ای باالبلنِد سروقامت

در این دنیا اگر خوب و اگر بد
بباید قصۀ خود را رقم زد

تویی تصمیم  گیر زندگانی ت  
ثمر باید دهد باغ جوانی ت  

چنین فرموده ما را حق سرمد
که انسان را به جز سعی ا  ش نباشد 1 
مگر جز با تالش و عزم و کوشش

تو نام  آور شدی در درس و ورزش؟
چو اسپک می  زدی عین ریکاردو 2 

نه من بودم، خودت بودی، خود تو!«
از استدالل راوی اندک  اندک
کمی آرام شد آن سرو زیرک

به پایان آمد اظهار شکایت
رشید قصه داد آخر رضایت

سپس راوی ز جای خود به پا خاست
از انبار مجله نردبان خواست

به روی نردبان رفت و قد افراشت
دو تا ماچ از لُپ آن سرو برداشت

رشید و راوی قصه دوباره

ادامه دارد.
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  1. »لَّْیَس لِْلِنَساِن إاَِلّ َما َسَعی«: برای انسان بهره ای
جز سعی و کوشش او نیست )نجم، 39(.

  2. ریکاردو لوکارلّی، اسپکر معروف و قدرتی
تیم ملی والیبال برزیل.

بحر طویل
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 خواهش می  کنم وقتی مدرسه  تون تموم شد اونو فراموش نکنید؛ هر از گاهی خدا رو شکر کنید که تمومش کردید.

اول منظومه به نام خدا
خالق عقل و خرد و ماسوا
سایه  نشین کرمش آفتاب

خیمه  نشین علمش ماهتاب
از دم او ریشه دوانده درخت

جامه  دران در دل یک سنگ سخت
اوست که در حنجرۀ فاخته

این همه آوای خوش انداخته
روشنی عشق به جان داده است
»چاشنی دل به زبان« داده است

جز به قشنگی نزَند کلک او
جز به محبت نپَرد پلک او

ابر که از خرده  فروشان اوست
صاعقه از حلقه  به  گوشان اوست

از جبروتش شده پخش و دَمر
روی زمین هیکل شیطان خر

الغرض از بعد ثنای خدای
زود تو خاموش نما وای  فای
با توام ای شاخ گل ارغوان
گوش بده قصۀ نسل جوان
قصۀ تغییر و تحول بخوان
در وجنات دهه  هشتادیان

آی پسر، حرف مرا گوش کن
بعد دلت خواست فراموش کن

طبق اصولت بنما زندگی
تا برسی زود به بالندگی

منظومۀ 
دهه  هشتادی  ها

  اثر طبع عباس احمدی دهه  شصتی

بنده خودم یک دهۀ شصتی  ام
تو اتومات استی و من دستی  ام

دورۀ ما که دهۀ شصت بود
مثل تِه کوچۀ بن  بست بود!
بیشتر عمر و جوانی برفت

در صف نان و کره و گاز و نفت!
گرچه کمی سوخته شد نسل ما
کم نشده ذره  ای از اصل ما

لألسف امروز مسلم شده
جمعیت نسل جوان کم شده

گشته اجاق همه انگار، کور
یک دو عدد بچه و آن هم به زور

بچۀ تک، معدن غر می  شود
تازه کمی لوس و ننر می  شود
عمه و خاله که شده منقرض

بچۀ تنهای شما، معترض

کیست که هم بازی ایشان شود
همدم طنازی ایشان شود

مونس او تبلت و گوشی شده
دوست هم انگار فروشی شده

آبجی و داداش شده کیمیا
نسل جوان رفته سوی قهقرا

قصد من این است که در این ستون
نقل کنم قصۀ هشتادیون

نسل پرآوازۀ آینده  ساز
در هنر و علم، همه یکه  تاز

نسل تلگرام و جی  میل و سروش
نسل خفن، نسل زرنگ و چموش

خواهی اگر فهم کنی راز من
کن تو نگه بر دهن باز من

شعر مرا حفظ کن از بیخ وبن
سوی تمام رفقا Send  کن
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فتحعلی شاه: ای طفل ناممیز، برای چه ما را این موقع مردن کشانده  ای به فضای مجازی؟
 سالم بر فتحعلی شاه، من فقط یک سؤال از شما داشتم.

سلطان   بن   سلطانیم؟ قدر نیم  ذرع قد داری، آن وقت ما را با این هیبت آورده  ای استنطاق؟- حکمــاً بی  خبــری از جــالل و جبروت ما. جبروت داریــم این هوا! خبر نداری که مــا خاقان بن خاقان و 
نسل جدید را بدید. این را برو به سلطان  های دیگر هم بگو. از این به بعد همین برنامه است. جناب سلطان بن سلطان جان، در جریان باش که امسال قرار است همه  تان اینجا صف بشید و جواب 
- گویا هوس کرده  ای بدهیم از لوزالمعده  ات بادکنک درست کنند! فی  الحال سؤالت را زودتر بپرس. 

ما کلی کار داریم و باید به مملکت  داری  مان برسیم.
 مگه االن هم مملکت داری شما؟

- پس چی! البت خیلی وسعت زیاده  ای ندارد؛ لکن از هیچ بهتر است.
 چند نفر جمعیت داره مملکت شما؟

- یک نفر؛ خود همایونی  مان. مملکتمان هم همین نیم  متر قبر است که علی  ای  حال چند طبقه نشده و 
عجالتاً مال شخص شخیص خودمان است!

 عجب، پس هنوز خاک قبرت رو به باد ندادی؟
- البــت در ایــن فقره همه به باد می  دهند. اما نقداً شــما مراقبت کن، بلکه روس   جماعت طرف ما 

پیدایش نشود. برای پوست  مان خوب نیست. 
 چشــم. ســؤالم این بود که می  خواستم بدونم تو سی وهفت سالی که پادشاهی کردی، کی خیلی دلت 

خنک شد و صفا کردی؟
- وقتی اراضی آن سوی ارس را به باد دادیم.

 خب باد که کالً آدم رو خنک می  کنه؛ اما بیشتر توضیح بده.
دوری  شان را نداشتیم. بعد از آن دیگر با آدم  هایمان در همین طهران نشستیم و نان و ماست زدیم به - بــرای اینکه دیگــر مجبور نبودیم برای مملکت  داری آدم بفرســتیم آن طــرف کوه  های قفقاز. تحمل 

بدن. تازه، کلی هم خدا را شکر کردیم.

 چرا؟
خودمان بود، پادشاه نشدیم. فکر کن آن  طوری کی وقت می  کردیم نان و ماستمان را بخوریم؟- برای اینکه شاه قدرقدرت و قوی  شوکت قاجار شده  ایم و در دوران باستان که مملکت ده تای دوران 

 راست می  گی. ما هم خوشحالیم.
- بس است دیگر. از جلوی چشمم دور شو. لوزالمعده  ات را هم به جوانی  ات بخشیدیم.

تاریخخخخ
  عبداهلل مقدمی

 اگه می  خواین مدرسه  ها هر روز ساعت یازده صبح شروع بشه، نفری هزار تومن

به شماره کارت 9742456532819090 واریز کنید. درسته که هیچ  وقت این اتفاق نمی  افته، ولی هزار تومن هم شما رو فقیر نمی  کنه!
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ش، 
مجله کــه در کل به شــما تعلق دارد؛ امــا این بخ

ک باره 
دیگر شــوِر به شــما تعلق داشــتن را درآورده و ی

هرچه شــما برای ما بفرســتید می خواند، پاسخ می دهد 
ش بیاید که کجا 

و چاپ می کند. شــاید برایتان سؤال پی
س؛ 

بفرســتید؟ این قدر راه ارتباطی داریــم که نگو و نپر
@javan ، این از ســامانۀ 

roshdm
ag.ir :این از ایمیلمان

پیامکی مــان: 3000899519، این هــم از کانالمان در 
@ که آنجــا هم برایتان 

iR
oshd :شــبکه هاي اجتماعي

ت اول، نظرسنجی، مسابقه و... 
ب به روز و دســ

کلی مطل
می گذاریم. با طرح پیشنهادها و حرف ها و درددل هایتان، 
ک می کنید 

ک می شــوید، هم به ما کم
هم خودتان سب
که بهتر شویم.

س عادی حق دادن کنکور رو نداریم که 
می خواستم بگم آیا ما مدار

ش توجه می شه و معلم ها چیز اضافه ای نمی گن؟!
تو مدرسه کم به

ش پرســیدیم. گفتند شما هم حق 
گ زدیم از ســازمان ســنج

ما زن
ت! حاال 

ش از کتاب درســی اس
کنکوردادن دارید؛ اما کنکور که همه ا

ک 
ت شد، ی

ما زیرچشمی، چشــمکی به دبیرانتان می زنیم که اگر وق
چیزهایی هم اضافه بگویند.

ش آواز 
می خوام نویسنده بشوم. شعر می نویســم. از پرندۀ خو

س 
ف کرده. اما هیچ ک

من، هرکی شــعرهامو خونده خیلی تعری
ف نکرده. مرا نادیده می گیرند؛ چی کار کنم؟

استعدادم را کش

صد بار گفتیم، هزار بار دیگر هم می گوییم. شــعرهایتان را بفرســتید 
ش آواز کمتر نیستیم.

اینجا. ما که از پرندگان خو

سالم.
ب پرحجم ننویسید؛ 3. 

ت شــعرهاتون ممنونم؛ 2. مطال
1. باب

ب غیرمفید نگذارید. با تشکر.
گ ترکنید؛ 4. مطال

ب رو بزر
ت مطال

فون

ک ســالم؛ 2. اینجا که پرحجم ننویسیم، در شبکه های مجازی 
1. علی

س چگونه 
ب، خوانده نمی شــود. پ

هــم که بیشــتر از دو خط مطلــ
ت؟

ش بدهیم؛  3. این خوب اس
ســرانۀ مطالعۀ کشــور را افزای

 
ک باره بگو مجله چاپ نکنیم دیگر، چرا 

ب ی
گ تــر(؛ 4. خ

ت بزر
)با فون

ش می کنی.
این قدر سخت

ت کردیم؛ اما متأسفانه به دلیل 
ب مفیدی از دوستان و نویسندگان آینده مان دریاف

این ماه، مطال
ت برای برنامه های تلویزیونی بود، به دلیل کمبود جا، نمی توانیم 

ت، ببخشید کمبود وق
کمبود وق

ک ذره خودمان را جمع وجور می کنیم، صفحۀ 
همه شان را اینجا بیاوریم؛ آن هم در حالی که تا ی

ک باره از مجله 
ک کلمه اضافه بنویسیم، ی

ش را می ریزد در صفحۀ ما و اگر ی
قبلی ته ماندۀ مطالب

ب 689 کلمه ای 
ت بگوییم خانم فاطمه کوزه گری، مطل

بیرون می زنیم. به همین دلیل الزم اســ
شما را که تقریباً اندازۀ کل جای این دو صفحه می شود، خواندیم و از آن لذت بردیم. خانم مریم 

مهدوی راد که شعر آبی تر از رؤیا را برایمان نوشتی، شعر شما را هم خواندیم و سپاسگزاریم.
اما یکی از رسیده های خوب و به اندازه را، یعنی آن قدری که از مجله نزند بیرون، وگرنه ما کی 
س 

ش آموز کال
باشیم که اندازه تعیین کنیم، در ادامه برایتان آورده ایم. از طرف راضیه رضایی، دان

دهم ادبیات:

ب
ظهر در کاسۀ آ

ک آینه ها را خوردیم
تر

و به راه افتادیم
گ

ش بر
ب ترین چال

سوی کمیا
ت آن سار که بی زنگاری

سم
ت

توشۀ خود کرده  اس
و همان سرو بلند

ش
که درازای تن

ت
در درون آینه پیداس

ک... آیا آینه
لی

ت؟
ش و کم اس

ت یا بی
آنچه بنماید نما، سرو اس

ک دارم
من ولی ش

که در این آینه ها
ت هیچی ما، خبر از هر باشد

صحب
آری

ت
س

شم ها را باید ش
چ

جور دیگر باید دید

زهرا فرنیا

رسیده های مهر
نظراتتان را برای ما 
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پیام نورسیده

 

46



س عادی حق دادن کنکور رو نداریم که 
می خواستم بگم آیا ما مدار

ش توجه می شه و معلم ها چیز اضافه ای نمی گن؟!
تو مدرسه کم به

ش پرســیدیم. گفتند شما هم حق 
گ زدیم از ســازمان ســنج

ما زن
ت! حاال 

ش از کتاب درســی اس
کنکوردادن دارید؛ اما کنکور که همه ا

ک 
ت شد، ی

ما زیرچشمی، چشــمکی به دبیرانتان می زنیم که اگر وق
چیزهایی هم اضافه بگویند.

ش آواز 
می خوام نویسنده بشوم. شعر می نویســم. از پرندۀ خو

س 
ف کرده. اما هیچ ک

من، هرکی شــعرهامو خونده خیلی تعری
ف نکرده. مرا نادیده می گیرند؛ چی کار کنم؟

استعدادم را کش

صد بار گفتیم، هزار بار دیگر هم می گوییم. شــعرهایتان را بفرســتید 
ش آواز کمتر نیستیم.

اینجا. ما که از پرندگان خو

سالم.
ب پرحجم ننویسید؛ 3. 

ت شــعرهاتون ممنونم؛ 2. مطال
1. باب

ب غیرمفید نگذارید. با تشکر.
گ ترکنید؛ 4. مطال

ب رو بزر
ت مطال

فون

ک ســالم؛ 2. اینجا که پرحجم ننویسیم، در شبکه های مجازی 
1. علی

س چگونه 
ب، خوانده نمی شــود. پ

هــم که بیشــتر از دو خط مطلــ
ت؟

ش بدهیم؛  3. این خوب اس
ســرانۀ مطالعۀ کشــور را افزای

 
ک باره بگو مجله چاپ نکنیم دیگر، چرا 

ب ی
گ تــر(؛ 4. خ

ت بزر
)با فون

ش می کنی.
این قدر سخت

ت کردیم؛ اما متأسفانه به دلیل 
ب مفیدی از دوستان و نویسندگان آینده مان دریاف

این ماه، مطال
ت برای برنامه های تلویزیونی بود، به دلیل کمبود جا، نمی توانیم 

ت، ببخشید کمبود وق
کمبود وق

ک ذره خودمان را جمع وجور می کنیم، صفحۀ 
همه شان را اینجا بیاوریم؛ آن هم در حالی که تا ی

ک باره از مجله 
ک کلمه اضافه بنویسیم، ی

ش را می ریزد در صفحۀ ما و اگر ی
قبلی ته ماندۀ مطالب

ب 689 کلمه ای 
ت بگوییم خانم فاطمه کوزه گری، مطل

بیرون می زنیم. به همین دلیل الزم اســ
شما را که تقریباً اندازۀ کل جای این دو صفحه می شود، خواندیم و از آن لذت بردیم. خانم مریم 

مهدوی راد که شعر آبی تر از رؤیا را برایمان نوشتی، شعر شما را هم خواندیم و سپاسگزاریم.
اما یکی از رسیده های خوب و به اندازه را، یعنی آن قدری که از مجله نزند بیرون، وگرنه ما کی 
س 

ش آموز کال
باشیم که اندازه تعیین کنیم، در ادامه برایتان آورده ایم. از طرف راضیه رضایی، دان

دهم ادبیات:

ب
ظهر در کاسۀ آ

ک آینه ها را خوردیم
تر

و به راه افتادیم
گ

ش بر
ب ترین چال

سوی کمیا
ت آن سار که بی زنگاری

سم
ت

توشۀ خود کرده  اس
و همان سرو بلند

ش
که درازای تن

ت
در درون آینه پیداس

ک... آیا آینه
لی

ت؟
ش و کم اس

ت یا بی
آنچه بنماید نما، سرو اس

ک دارم
من ولی ش

که در این آینه ها
ت هیچی ما، خبر از هر باشد

صحب
آری

ت
س

شم ها را باید ش
چ

جور دیگر باید دید

نقاشی
ت که فیل رسیدهها و کالها را به هندوستان برده!

این اثر زیبا را هم میشا اولیایی فرستاده اس
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سرمقاله
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شعر

پاتوق علم

پاتوق طنز

سرگرمی و هنرآموزی

دینی

مناسبت های ماه

محیط زیست

ورزش

ایرانشناسی

گزارش

خوب متوسط ضعیف این بخش را نمی خوانم

ک نظرســنجی اینترنتی 
سال گذشــته ی

در فضای مجــازی انجام دادیم و از شــما 
ف مجله 

خواستیم در مورد بخشهای مختل
نظر دهید. هر بخشــی از مجلــه را چطور 
ف؟ 

ارزیابی میکنید؟ خوب؟ متوسط؟ ضعی
یا اصالً آن را نمیخوانید؟

ت. 
خالصــه نتیجــه بــه شــرح زیر اســ

شــرکتکنندگان در ایــن نظرســنجی از 
شــهرهای مختلفی بودند و ادعا میکردند 

ف صفحات مجله را می خوانند:
ش از نص

بی
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خوب متوسط ضعیف این بخش را نمی خوانم
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1 مهر، بازگشــایی مدارس. سال نوی تحصیلی 
مبارک. اگر از دوستداران مدرسه هستید یا اگر 
مدرسه را دوســت ندارید، این چند خط تقدیم 
شما. شاید به خاطر این همه زحمت و جان فشانی، 

مدرسه را بیشتر دوست داشته باشید: 
مرا دوست، بی دست وپا خواسته است

پسندم همان را که او خواسته است
این بیت را میرزاحسن رشــدیه سروده است. 
کسی که اولین دبستان ایران را به شیوة جدید در 
تبریز ساخت. با ساخت این مدرسه، مکتب دارها 
و مخالفان دیگری که وجود مدرسه به نفعشان 
نبود، به جان او و دانش آموزانش افتادند و مدرسه 
را هم خراب کردند. رشدیه مجبور شد هفت بار 
تبریز  را در مناطق مختلف  دیگر مدرســه اش 
بسازد، تا مخالفان باالخره آن را بپذیرند. در یکی 
از دفعاتی که دشــمناِن مدرسه رشدیه را کتک 
زدند، یک دست و یک پای او آسیب جدی دید. 

این شعر نتیجۀ آن اتفاقات است.

 هفتــة اول مهر، آغاز هفتــة دفاع مقدس.
در روزهــای ابتدایی جنگ، عــراق برای 
محورهای شلمچه،  از  تصرف خوزســتان، 
طالئیه، تنگۀ چذابــه و دزفول وارد خاک 
ایران شد. بعد از اینکه شهرهای سوسنگرد 
به سرعت  عراقی ها  اشغال شد،  و خرمشهر 
نام این شــهر ها و تعدادی شهر دیگر را که 
می خواستند تصرف کنند، به نام های قدیمی 
آن که عربی اســت، برگرداندند: آبادان به 
عبادان، سوســنگرد به خفاجیه، خرمشهر 
به محمره، اهواز به االحواز و خوزســتان به 
از  عربستان؛ یعنی این شهرها دیگر جزئی 
خاک عراق هستند که کشوری عرب است. 
گرچه زمان ثابت کرد کــه این اقدام فقط 

رؤیابافی بوده است

20 مهر، روز حافظ. دیوان حافظ جزو معروف ترین 
کتاب هاســت و در هر خانه ای پیدا می شود. اما 
جالب است بدانید مجموعه اي که در دست ماست، 
در زمان حیات حافظ جمع آوری نشده است. چون 
او خرده  غزلیات  به  مخالفان  می ترســید  حافظ 
بگیرند و اذیتش کنند. گردآورندة نســخۀ فعلي 
اشعار حافظ دوست و هم درسش، محمد گل اندام، 

بود که بعد از مرگ شاعر، دیوان او را آماده کرد.

26 مهــر، روز تربیت بدنــی و ورزش. در 
ایران قدیم، بــازی و ورزش تا حد زیادی 
به هــم آمیخته بودند؛ مثــاًل چوگان هم 
آموزش دادن  برای  هم  و  ســرگرمی  برای 
اســب ها و آزمایش توان آن ها برای نبرد 
بود. شــاردن فرانسوی که در عصر صفوی 
به ایران ســفر کرده بود، نوشته است که 
را ورزش  »بازی هــای مهم  ایرانی  جوانان 
و بازی هــای غیرمهــم و بچگانه را به طور 
اعم بــازی می نامند.« آیا بــا این تعریف 
موافقید؟ به نظر شــما در دنیــای امروز، 
تفکیک شده؟ یا  آمیخته اند  بازی  و  ورزش 
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صالحی زاده تقویم مهر ماه 1397 زهرا

23 مهر، روز عصای ســفید. هلن کلر نویســندة 
آمریکایی، هومر نویسندة یونانی ایلیاد و ادیسه، 
لوئیس بریل مخترع خــط بریل، خورخه لوئیس 
کمال الملک  حتي  و  آرژانتینی  نویسندة  بورخس 
نقاش مشــهور ایرانی افراد مشهوری هستند که 

نابینایي را تجربه کرده اند. از این افراد، برخی مثل 
هلن کلر از دوران کودکی و برخی  مثل کمال الملک 
در پیري بینایی خود را از دســت داده اند؛ اما این 
مسئله، هرگز باعث ناامیدی آن ها نشد و نام شان 

برای همیشه در تاریخ به ثبت رسید.
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ال تُدِرُکُه االَبصاُر َو ُهَو یُدِرُک االَبصاَر
چشم ها او را درنمی یابند و اوست که دیدگان را درمی ِیابد...
انعام ـ 103 

ک که اینچنین تیرشان را به سوی 
  سپاهیان ازب

قزلباشان صفوی نشانه  رفته اند، سودای تصرف خراسان 
گ خورد و 

گ را در سر داشتند، اما تیرشان به سن
بزر

شکست سختی از سپاهیان قزلباش خوردند. ازبکان خود 
را از نسل چنگیز خان مغول می دانستند.

 محمد علی بهمنی
 ازآنجا که کاخ چهلستون در اصفهان محل پذیرایی
از مهمانان خارجی بود،  دیوارهای آن عرصه ای برای 

 به رخ کشیدن شکوه و قدرت حکومت صفوی شد.  
نقاش ایرانی دراین تابلو، نبرد »مرو« و رویارویی 

سپاه صفوی وازبکان را درابتدای سده  دهم به تصویر 
 

کشیده  است تا درس عبرتی باشد برای بدنظران.

ک بود البته نه دقیقًا به این 
ک خان ازب

 نبرد مرو پایان کار شیب
 

شکل که نقاش  صفوی تصویرکرده  است. او دریکی ازخرابه های 
اطراف مرو، زیردست وپای سپاهیان وحشت زده اش خفه شد 

نه این چنین ترحم برانگیز و با ضربه ی شمشیر شاه اسماعیل 
صفوی. شاه صفوی در این تصویر تنها 23 سال دارد.

  حکومت صفویان باضربات شمشیر همین قزلباشان سرکار 
آمد. امرای قزلباش که با سرپوش های سفید و ارغوانی 

گ شان شناخته می شدند، در ازای وفاداریشان به خاندان 
رن

صفوی به باالترین درجات سپاه رسیدند. سرپوش های آنها 12 
خط به نشانة دلبستگی شان به 12 امام  شیعه داشت.

در جانوران بی مهره، خرطــوم عضوی برای غذادادن فرزند 
یــا مکیدن مواد گوناگون اســت. پروانه نیــز از این عضو 
لوله ای  شــکل برای مکیدن شــهد گل ها استفاده می کند. 
این عکسی اســت که از خرطوم پروانه گرفته شده است. 
عکاس آن، یوشــن شــرودر از تایلند اســت که در سال 
 Nikon  Small World عکاســی  مســابقه  در   ،2016 
)دنیای کوچک نیکون( توانسته عنوان چهارم را به دست بیاورد.



@iRoshd

رشدجواندرشبکههایاجتماعی


