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پوزش و اصالح دو نکته در خردنامه شماره ی قبل:
1-در شناسنامه نام پریسا پرمور اشتباه ثبت شده بود.
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روح کتاب در آغاز هستی این بار امانت را پذیرفته که برای انسان قصه بگوید. 
چه کسی گوش کند، چه کسی گوش نکند.

الهه ی قصه گویی است کتاب.
 کتاب ها چهره ی ســیال و بی رنــگ زندگی را مصور می کننــد. کتاب ها روی 
پارچه ی ساده و شفاف روزها داستان  گلدوزی می کنند. کتاب ها قصه های ممکن 
و ناممکن را روی کاغذ نازک زمان طرح  می زنند، چه قصه هایی که نیســت، چه 

آنها که هست، چه آنها که خواهد بود.
زندگی وقتی یک نواخت و کســل می شود تا اینکه حال و هوایش را عوض کند، 
کتابی ورق می زند و از قصه ها برای آنکه باز شــیرین و پرحرکت باشــد، ایده 

می گیرد.
آنها که به ما می گویند کتاب بخوان، آنها که کتاب می نویسند یا آنها که کتابی 
را چاپ و منتشر می کنند، آنها...  آنها این را می دانند و دلشان نمی آید که قصه ها 
بی مخاطب بمانند. دلشــان نمی آید قصه ها هدر بروند، چون می دانند کتاب ها به 
دنیا آمده اند تا قصه بگویند با زمزمه ای خاموش و کهن که در ال به الی اوراقشان 

منعکس می شود و نرم نرم سر به آسمان می زند.
چه کسی بشنود، چه نه. 

هر هفته تان هفته ی کتاب و کتابخوانی باد!

ــردبیر سخن س



گوش کن
دورترین مرغ جهان

می خواند...

محمـــدزاده آذیـــن 
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»به نظر تو چه می خواند؟«
این چیزی بود که از بچه های کالس هفتم پرسیدیم، آن هم کجا؟ آخر برگه ی امتحان ادبیات. 

بعضی از بچه ها البد توی دلشان گفتند ای بابا، توی این هیری ویری امتحان، کی حوصله دارد به سرود یک پرنده فکر کند؟ 
آن هم پرنده ای که دورترین جای جهان نشسته.

اما بعضی ها هم حوصله کردند و خودشان را گذاشتند جای آقای شاعر، سهراب سپهری، و فکر کردند که آواز دورترین 
مرغ جهان چه می تواند باشد.

یکی نوشت پرنده می خواند: »راه درازی تا دورترین نقطه ی جهان پیش روی توست!«
یکی از آرزوی پرنده نوشت: »می خواهم نزدیک ترین باشم.«

چند نفر نوشتند پرنده خدا را سپاس می گوید، از معرفت گردگار می خواند و می گوید: »خدایا شکرت!«
یکی معتقد بود پرنده ی ما اهل نصیحت است: »از تمام روزهای زندگی ات خوب لذت ببر.«

یکی خیلی جدی فکر می کرد این مرغی که ازش حرف می زنیم خروس است و می خواند: »قوقولی قوقو!«
یکی هم گویا می دانست این پرنده اهل موسیقی است، هم سنتی، هم پاپ؛ یعنی یا »مرغ سحر« می خواند، یا »همه چی آرومه...«

یکی نوشت:  »مرغ، آوازی لذت بخش می خواند، مانند الالیی.«



و از نظر یکی دیگر، پرنده یک کمی شــکمو بود و دنبال 
دانه می گشــت و برای خودش شعر می خواند، شعری که 

دانه ها را صدا می زند...
جهـان  جـای  دورتریـن  در  کـه  »مرغـی  نوشـت:  یکـی 
نشسـته، می خوانـد بیـا بـه جاهـای دور سـفر کنیـم، من 

دارم.« را دوسـت  سـفر 
چند نفر هم معتقد بودند این مرغ ما عاشق پیشــه اســت، 

آواز عشق می خواند، از رویای آینده، از معشوقش.
نوشــته بودند دلش برای یارش تنگ شده و می خواند »ای 

داد ای داد، نداُرم خبرش!« یا می خواند »تو بیا ای مه من!«.
چند نفر هم نوشته بودند مرغ آواز خوبی ها را می خواند، 
برای گل ها و درختان نغمه می ســراید و از بهار می گوید: 

»آوای رسیدن بهار.«  
به چشم بعضی ها پرنده غمگین بود. آواز غم، آواز تنهایی 
می خواند، ســرود وداع، آواز سوگواری از غم جدا شدن از 
جوجه هایــش، یا حتی... آوازی کــه او را به خواب ابدی 

می برد. 

پرنده در ذهن چند نفر دیگر فیلســوف بود و همه چیز را 
به پرســش می کشــید: »زمین چرا گرد است؟ چرا شکل 

دیگری ندارد؟«
بــه نظر چند نفر دیگر هم، دورتریــن مرغ جهان همدرد 
بچه ها بود و هشــدار مــی داد: »امتحان هــا در راه  اند!« یا 
خواسته های شــان را به روش هــای قانونی مطرح می کرد: 
»لطفاً معلم ها این قدر امتحان نگیرند!«، گرچه بعدش زود 
می گفت: »شــوخی کردم!« و بعدش کلمــات دیگر آقای 
شــاعر را می خواند: »من چه سبزم امروز، و چه اندازه تنم 

هوشیار است...«
برای بعضی ها پرنده به فکــر جهان و مردمش بود و آواز 
صلح می خواند. آواز امید، مثل ققنوس آوازی می خواند که 
در دل آدم های خوب شــجاعت، و در دل آدم های بد ترس 

می اندازد.  
و برای یکی دیگر، پرنــده از روح زیبای آدم ها می خواند 
که هیچ وقت نمی میرد، چون ما فقــط با روحمان، صدای 

دورترین مرغ جهان را می شنویم.
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گزارش



گفت و شنودی با نسیم مرعشی

زینــب ســهراب پور
ــدم ــارا صالحی مق پـــس از جنـــگس

9

نسیم مرعشــی، نویســنده، روزنامه نگار و فیلم  نامه نویس متولد ســال 1362 است. 
رمان های او با نام پاییز فصل آخر ســال است)1393( و هرس )1395( منتشر شده اند. 
روز یکشنبه بیستم آبان او در برنامه ی ظهرگاه مدرسه با اجرای کالس یازده انسانی، 
در جمع دانش آموزان خرد حضور یافت و فرصتی ایجاد  شد تا بتوانیم با نسیم مرعشی 

گفت وگویی درباره ی نویسندگی او  و واپسین کتابش، هرس داشته باشیم. 
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خانم مرعشی، لطفاً بگویید در چه رشته ای درس خوانده اید 
و چه شد که تصمیم گرفتید نویسنده شوید؟ 

- من در اهواز امکان تحصیل در رشته ی انسانی را نداشتم 
بــرای همین در رشــته  ی ریاضی درس خواندم، بعد هم که 
وارد دانشــگاه شــدم، مکانیک خواندم، ولی همیشه به 

نوشتن عالقه داشتم. 
چرا موضوع جنگ را انتخاب کردید؟ 

- چونکــه! نمی دانــم، شــاید چــون ایــن دوره ی پنج تا 
هجده سال بعد از جنگ، دوران مهمی است که زیاد به آن 
پرداخته نشده. در مورد جنگ و دوران سازندگی و بقیه ی 
کشــور خیلی صحبت شــده، ولی در مورد زنان و پسران 
بازمانــده از جنگ، نه. همه ی عزیــزان و زندگی ات را از 
دســت داده ای اما حاال، از اول بســاز! کالً در دهه ی هفتاد 

خوزســتان اصالً دیده نشد و تضاد و تناقضی 
در آن شکل گرفت که شاید همه از آن مطلع 

نباشند. 
کسی شــبیه این شــخصیت ها در زندگی تان 

می شناسید؛مثالً کسی مثل نوال؟ 
-الگوی  شخصیت های داستان از افراد خاصی 
برداشته نشده، اما به هر حال در هر شخصیتی 
بخشــی از خــودت و اطرافیانــت و تخیلت 
وجود دارند. شــخصیت های هرس بیشتر بر 

اساس تخیل بودند. 
 داستان کوتاه »لگاح« را از شما خواندیم. اسم شخصیت ها 
و حال و هوای داســتان مثل هرس بود. می شود گفت که 

لگاح پیش زمینه ای برای هرس بود؟ 
- من لگاح را حین نوشــتن هرس چاپ کردم. می خواستم 
ببینــم آیا مردم می توانند با کلمات جنوبی و حس و حال 

رمان ارتباط برقرار کنند، که خوشبختانه توانستند.
یک سؤالی که فکر می کنم شاید سؤال همه باشد این است 

که چرا هرس؟ چرا این اسم را انتخاب کردید؟ 
کالً ســخت ترین قســمت کار مــن انتخاب اســم برای 
نوشته هایم است. دوست داشــتم اسم کتاب تک کلمه ای 
باشد. هرس، چراکه انگار در داســتان این اتفاق می افتد. 
انگار نوال دارد هرس می کند و سعی می کند تا به اطرافش، 
به نخل ها برســد. در عین حال هرس معانــی متفاوتی دارد. 
به فارسی، به سقف خانه های جنوبی و اولین شیر مادر هم 

هرس گفته می شود.
عناصــر  متوجــه  می خواندیــم،  را  داســتان  وقتــی   -
رئالیســم جادویی در آن شــدیم؛ مثــل قورباغه هایی که 
کل حیاط را پرکرده بودند، یا توصیف نخل هایی که نوال از 

آنان مراقبت می کرد یا عنصر دست که مدام تکرار می شد، 
روی صورت نســیبه، جــای لکه ی خونــی روی دیوار و 
دســت بچه ای که مرده بود. این عناصرچقدر از جغرافیای 
طبیعی جنوب تاثیرگرفته اند و چقدر به خاطر خود داستان 

اضافه شده اند؟
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جالب است بدانید که در جنوب واقعاً بعد 
از باران، قورباغه ها بیرون می آیند و همه جا 
را پرمی کننــد. پس این یکی واقعی اســت؛ 
ولی درســت است، من ســعی کرده ام از این 
عناصر استفاده کنم؛ مثالً این دست یک جور 
نشانه ی شر و بدی است. طبیعتاً بسیار زیاد 
از ویژگی های طبیعت جنوب در راســتای 

نقل داستان استفاده کرده ام.
- حدس ما این بود که با اینکه در داستان همه اش درباره ی 
رســول می خواندیم و از رســول می شــنیدیم، با این حال 
داستان می خواســت موفقیت نوال را نشان بدهد و اینکه 
در آن وضعیــت او چه می کند. آیا شــما هدفتان این بود؟ 

می خواستید داستان زن محور باشد، یا مرد محور؟
- نه این درست نیست! من به عنوان یک نویسنده، خودم 

را ملزم نمی کنم که داستان زن یا مرد محور بنویسم. کار 
نویســنده، نقل داستان است. من هم می خواستم داستانم را 

نقل کنم، همین. 
- مــا چند نقــد خواندیم کــه در آن داســتان را ضد زن 

خوانده بودند. جواب شما چیست؟
- همان طور که گفتم من فقط داستان را نقل می کنم. هدفم 
فقط همین است. نه نوشتن یک داستان ضد زن یا زن محور. 
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فرانک ضرغامیان

ـــاب!  ـــد کت بفرمایی

• خانم پورآذر
چطور یک کتاب را برای خواندن انتخاب می کنید؟

من برای انتخاب یک کتاب به نویسنده، ناشر، ویراستار 
و متن پشــت جلد توجه می کنم. اگر کتاب ترجمه باشد 
مترجم هم مهم اســت. اگــر مترجم را نشناســم رندوم 
چنــد صفحه را باز می کنم و از هر صفحه  یک پاراگراف 
می  خوانم. طرح جلد تاثیر اولیه دارد، ولی حواســم هست 

که بقیه ی چیزها هم خوب باشند و  بعد کتاب را بخرم.
کتابی بوده که خوانده باشید و تحت تاثیرش قرار بگیرید؟ 

به قول معروف با کتاب زندگی کنید؟
مــن کالً کتاب ها را دوســت دارم ولی آنهایی بیشــتر در 
خاطرم می مانند که نگاه نویسنده یا شیوه ی روایتش برایم 

تــا حاال فکــر کرد ه ای کــه معاونت بــه جز خروارهــا کتاب 
روان شناســی دیگر چه کتاب هایی می خواند؟ یــا معلم ادبیاتت 
که این قدر ســنگ کتــاب و کتاب خوانی را به ســینه می زند، 
چه کتاب هایی را مناســب رده ی ســنی ات می داند؟ یا تاحاال فکر 
کــرده ای معلم ریاضــی ات با آن همه عدد و فرمول و شــکل های 
هندســی به چه ژانری عالقه دارد؟ با خواندن پاســخ این سؤال ها 
می توانی هفته ی کتــاب و کتاب خوانی را نه تنها زنده  کنی، بلکه 

سربلند به پایان برسانی.
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جالب باشــد. البته حــال و هوای 
خودم هم زمانــی که کتاب را در 
دست گرفته ام موثر است. چندتا 
از کتاب هایی که بیشتر در خاطرم 

مانده اند اینهاست:
لیلیــان وینیچ،  خرمگــس/  اتل 
خشــم و هیاهو/  ویلیــام فاکنر، 
همسایه ها/  احمد محمود، برادران 
کارامازوف/ فئودور داستایوسکی، 

سومین پلیس/  فلن اوبراین

• خانم حاجی محمودی
چه ژانری را برای مطالعه بیشــتر 

دوست دارید؟ 
قبالً بیشــتر به رمان هــای تاریخی عالقمند بــودم؛ مثالً 
کتاب های مســعود بهنود را که تاریخ ایران خودمان را با 
قلم شیرین در غالب رمان های عاشقانه بیان می کند، کامل 
خواندم؛ ولی اخیراً بیشــتر، کتاب های معناگرا می خوانم؛ 

انسان  مثل ملت عشق، کیمیاگر، 
درجســتجوی معنــا، لبــه ی تیغ، 
یــا کتــاب عقاید یــک دلقک. 
جدیدترین کتــاب که از این ژانر 
خوانده ام سه شنبه ها با موری بوده 
که خیلــی از خواندنش لذت بردم. 
می دانم که انســان در هر  زمانی از 
زندگی اش با مشکالت و فشارهای 
مخصوص همان دوران ســر و کله 
می زند، این ها کتاب هایی هســتند 
کــه کمک می کنند، فــرد در هر 
زمــان، انگیزه و هــدف و معنای 

خوبی برای زندگــی خودش پیدا 
کند. قســمتی از کتاب سه شنبه ها 

با موری، که خیلی دوست داشتم:
»در تمــام عمرم هرجــا که رفتم 
آدم هایــی را دیــدم کــه در پــی 
هســتند،  نو  چیزهای  تصاحــب 
تصاحب ماشین نو، تصاحب یک 
ملک جدید، تصاحب اسباب بازی 
جدید... . بعد هم دوســت دارند به 
همه بگویند می دانی به تازگی چی 
خریــده ام؟ می دانــی تازگی ها چی 

خریده ام؟
می دانی تفسیر من از این ها چطور 
بوده اســت؟ این ها در اصل تشنه    ی عشــق بوده اند، ولی به 
جای عشق، این چیزها را جایگزین کرده اند... آنها اشیای 
بی جــان را به جــان پذیرفته اند و انتظار محبــت از آنها 
دارند؛ اما فایده ای ندارد... .شــما نمی توانید مواد بی جان را 
جایگزین عشق کنید، جایگزین عطوفت، لطافت یا حس 

دوستی کنید...«

• خانم خطایی
چقدر به کتاب خوانی عالقه دارید 

و این عالقه را از کی داشتید؟
نمی دانــم چقدر را چگونه بگویم 
ولــی می توانم بگویــم اولین کاری 
که در وقــت آزادم انجام می دهم، 
آزاد  وقــت  اســت.  کتاب خوانی 
مــن می توانــد متغیر باشــد، ولی 
تمــام ســعیم را می کنم تــا الاقل 
دو صفحه را بخوانم. همیشــه یک 
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کتاب همراهم هست. وقتی می خواهم بروم خرید، مطب 
دکتر،... هرجا، حتی روزهایی که در مدرســه سرم خیلی 
شــلوغ است و چند زنگ پشت ســر هم کالس دارم، به 
امیــد خواندن همین چند صفحه در وقت های کوتاه آزادم 
یک کتاب با خودم دارم. این طوری می شــود که همیشه 
یک کتاب دنبالم اســت. عالقه ام به کتاب  و کتاب خوانی 
تا جایی که یادم می آید برمی گردد به تقریباً اواخر دبستان، 

به طوری که هر کتابی را که پیدا می کردم، می خواندم. 
کتابی هســت که فکر کنیــد همه ی بچه هــا حتماً باید 

بخوانند؟ چی و چرا؟
به نظر من آدم باید همه ی کتاب های نویسندگان بزرگ را 
بخواند. در کنارش کتاب های خوبی که وقتی تمام کردی، 
احســاس کنی کوله ی تجربه ا ت پر تر شده، احساس کنی 
وقتت را گذاشته ای و چیز ارزشمندی را به دست آورده ای. 

چندتا کتاب است که برای من خیلی تأثیرگذار بوده: 
 کلیدر، جای خالی سلوچ/ محمود دولت آبادی، کیمیاگر/ 

پائولو کوئیلیو، گوژپشت نوتردام/ ویکتور هوگو

• خانم محمدزاده
بیشتر به کدام ژانر برای مطالعه عالقه دارید؟

به طور مشخص داستان، شــده کتاب های غیرداستانی هم 
بخوانم اما روایت و ماجرا و داستان خیلی برایم مهم است. 
شعر هم دوست دارم، ولی مخصوصاً در این روزگاری که 
می گذرد کتاب داســتان را ترجیح می دهم. شعر هم اما در 
کنارش همیشه بوده. در داستان هم بیشتر داستان های رئال 
و واقعی را دوست دارم. اگر هم درجه ای از فانتزی یا رویا 
در آنها باشــد باز هم آنقدر نباید پررنگ باشد که وجه 

رئال و واقعی بودن داستان را بگیرد.

• خانم محمودپور
معموالً چه نوع کتاب هایــی را می خوانید؟ یکی را که از 

همه بیشتر دوست دارید به ما معرفی کنید.
 رمان؛ با خواندن رمان و گذاشتن خودم جای شخصیت های 
داستان احســاس خوب و البته خاصی پیدا می کنم. کتاب 
سه شنبه ها با موری را به تازگی خوانده ام، البته فیلمش را 
قبالً دیده بودم و خیلی دوست داشتم کتابش را هم بخوانم. 
دیدن فیلم کتاب ها بعد از خواندن کتاب خیلی برایم جالب 
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نیست، چون مجذوب شخصیت هایی می شوم که خودم با 
خواندن کتاب، آن ها را در ذهنم می ســازم؛ به همین علت 
دیــدن فیلم آن کتاب، دیگر خیلی برام جذابیتی ندارد؛ اما 
با اینکه اول فیلم سه شنبه ها با موری را دیده بودم واقعاً از 

خواندن کتاب لذت بردم.

• خانم موالیی
جدیدترین کتابی که خوانده اید چیست؟ پیشنهاد می کنید 

بچه ها هم این کتاب را بخوانند؟ 
وقتی نیچه گریست جدیدترین کتابی است که خوانده ام. 
رمانی آموزشی،روان شناختی، فلسفی، نوشته اروین دی یالوم، 
که اســتاد بازنشسته ی دانشــگاه در رشته ی روان شناسی 
اســت. داســتان و وقایع کتاب در قرن نوزده جریان دارد. 

فروید، نیچه و برویر چندتا از شخصیت های کتاب اند که 
هر سه از شخصیت های علمی و فلسفی این دوره ی تاریخی 
بوده اند. وقایع کتاب آمیزه ای از تخیل و واقعیت اســت و 
با هدف آموزش شــیوه ی خاصی از روان درمانی از طریق 
گفتگو و تبیین فلســفه ی حیات نوشته شده. فکر می کنم 
این کتاب برای پایه های یازدهم به باال مناســب باشــد، 
به خصوص که شــخصیت های اصلی در دوران میان سالی 
هستند و نگاهشان به زندگی و مسائل آن کامال با نگاه 
یک نوجوان متفاوت اســت. در حقیقت می توانم بگویم 
که برای هم سن و سال های خودم بیش از هر سن دیگری 
توصیــه اش می کنم؛ هر چند می دانم که خیلی از بچه های 
مدرسه ی خودمان در متوســطه ی یک و دو این کتاب را 
خوانده اند اما بعید می دانم که آن طور که باید محتوای آن 

را درک کرده باشند.
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داونتیســـم کافـــه 

ذبیحـــی ســـنا 
ســارا آل حســین

چند وقت پیش ازهر طرف می شنیدیم که کافه ای کوچک 
به نام داونتیسم)سندرم داون+اوتیسم( افتتاح شده که تمامی 
کارکنان آن افراد مبتال به اوتیسم و سندروم داون هستند. 
خوش بختانه بــه دلیل فراگیر بودن شــبکه های اجتماعی 
در ابتدای تأســیس این کافه اســتقبال زیادی از آن شد و 
مشتریان بسیاری پیدا کرد، اما پس از مدتی تب مراجعان 
خوابید و این کافه به آرامی به دســت فراموشی سپرده شد. 

مشتری ها آنقدر کم شــدند که کافه درمعرض بسته شدن 
قرار گرفت. 

پس از آن عده ای سعی کردند تا با اطالع رسانی از  وضعیت 
این کافه از مردم بخواهند با سرزدن به این کافه از تعطیلی 
آن جلوگیری کنند. ما هم با همین هدف روز پنج شــنبه 
97/8/3 بــا عده ای از بچه های مدرســه و خانم پورآذر به 

آنجا رفتیم. 
کافه داونتیســم درخیابان ونک، در پاساژ 
آیینه واقع شــده. پیش از رفتــن به این کافه 
بهتر است اطالعاتی درباره ی این دو بیماری؛ 

یعنی سندروم داون و اوتیسم داشته باشید:
اوتیسم یا درخودماندگی، نوعی اختالل رشدی 
)از نوع روابط اجتماعی( اســت که عالئم آن 
پیش از سه ســالگی بروز می کند. افراد مبتال 
به این بیماری در برقــراری ارتباط کالمی و 
روابط اجتماعی بســیار ســخت گیر و شاید 

غیرطبیعی اند.



سندرم داون، یک بیماری ژنتیکی است که به دلیل حضور 
تمام یا بخشی از یک کروموزوم اضافی در جفت کروموزوم 
21 به وجود می  آید. این بیماری دارای عالئم مختلف از جمله 
ناهنجاری هــای عمــده یا خفیف در ســاختار یا عمل کرد 
ارگان هاست. از جمله عالئم عمده و زودرس که تقریباً در 
همه ی بیماران مشاهده می شود، وجود مشکالت یادگیری و 

نیز محدودیت و تأخیر در رشد و نمو است.
 هنگامی که وارد کافه شدیم، همگی حس عجیبی داشتیم. 
انگار که آن مکان حس خیلی خوبی به ما داده بود. حســی 
که شــاید تا آن زمان تجربه اش نکرده بودیــم. در ابتدای 
ورود مان با استقبال زیاد کارکنان کافه مواجه شدیم. آنها 
وقتی ما را دیدند انگار تمام وجودشان خوشحال شده بود. 

شادی ای که خیلی برای شان ارزشمند بود. 
 از در و دیوار آنجا گرفته که بسیار زیبا بود تا چهره های 
متفــاوت کارکنان همگی حس  و حــال عجیب و تازه ای 
در ما ایجاد کرده بود. روی دیوار ها می توانســتیم کار های 
دستی آنها را ببینیم. در بین نقاشی ها هم نقاشی های بسیار 
حرفه ای وجود داشت و هم نقاشی های بسیار ساده از یک 

بادکنک یا یک جعبه.
خود من وقتی وارد پاســاژ شــدم ابتــدا فکر کردم کافه 
داونتیســم جایی تاریک و کوچک است و چون مشتری  
زیادی ندارد حتماً کیفیت غذایش هم مناسب نیست، اما 
بعد از اینکه وارد آنجا شــدم نظرم کامالً تغییر کرد. آن 
کافه بــا اینکه خیلی بزرگ نبود، اما بســیار زیبا و دنج 
بود. نقاشــی های روی دیوار و نور زرد رنگ خاصی که به 
دیوارهای قهوه ای می تابید آنجا را شــبیه به یک کلبه ی 

کوچک و گرم کرد ه بود. 
کسانی که در آنجا کار می کردند، روحیات کامالً متفاوتی 
داشتند؛ مثالً یکی از آنها بلند بلند صحبت می کرد و تالش 
زیادی می کرد که ما راضی باشیم. یکی از کارکنان اصرار 
داشت که لیوان  و زیر لیوانی ها را خودش روی میز بچیند. 
روز خاص و متفاوتی را در آنجا گذراندیم و در آخر نیز 

همگی عکسی یادگاری  گرفتیم و از آنجا خارج شدیم.  
امیدوارم مردم بیشــتری با این مکان بسیار دلنشین آشنا 
شــوند تا بتوانند مانند ما ، هم به انســان های مبتال به این 
بیماری که قصد مســتقل شدن و زندگی طبیعی در جامعه 
را دارند کمک کنند و هم، تجربه  ی جدیدی را با همنشینی 

با آنها کسب کنند. 
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به کتاب فروشــی می روم زیرا کتب خواندن را دوســت 
دارم، اینکه در کتاب فروشــی کتاب ها را ازقفسه بر داری، 
باز کنی چند جمله ای از آن را بخوانی و تصمیم بگیری آن 
را بخری یا نه، به نظرم خیلی جالب اســت. کتاب فروشی 
مکان جذابی است. جایی اســت که با همه ی کسانی که 
آنجا هستند یک وجه مشترک داری: دوست داشتن کتاب 

و کتاب خواندن.
 قســمت های مختلف را می گردی. از فلســفه رد می شوی 
چشمت به کتاب های هرمان هسه می افتد. دمیان را می بینی 
که برایت دست تکان می دهد. به بخش تاریخ می رسی از 
انقــالب کبیر فرانســه و انقالب صنعتی و بــرده داری در 
آمریکا می گذری. می رسی به بخش کتاب های علمی تخیلی. 
با ژول ورن در زیردریایی اش همراه می شوی و سر از اعماق 
زمین درمی آوری. کمی صبورتر به بخش فانتزی می رسی. 
خــودت را در هاگوارتــز و در گروه گریفنــدور تصور 
می کنی. با هرماینی گرنجر همصحبت می شــوی. تصمیم 

در کتاب فروشـــی
می گیری بیشتر قدم بزنی. ناگهان جلویت جارد، سایمن و 
ملوری گرین سبز می شوند و تو را به دنیای اسپایدرویک 
می برند. صــدای موجودی را می شــنوی، صدایی که تا به 
حال در عمرت نشــنیده ای: صدای یک پری را. تا دهانت 
را باز می کنی که حرف بزنی وارد بخش بعدی می شوی و 
الیورتوئیست را می بینی که گرسنه و تشنه کنارت ایستاده 
و منتظر کمی پول اســت. دستت را دراز می کنی که به او 
کمک کنی اما کسی دستت را می گیرد: دختری با موهای 
قرمز و چشم های سبز. پس از درنگی متوجه می شوی که 
این دختر آن شرلی است. شروع به حرف زدن با او می کنی 
او درباره ی دوســتانش و مدرســه اش برایت می گوید. تو 
خوشحالی و متوجه دور و برت نمی شوی. با صدای افتادن 
چیزی به خودت می آیی. کتاب دنیای ســوفی روی زمین و 
مقابل تو افتاده است. آن را بر می داری و به سمت صندوق 

می روی تا وارد دنیای جدیدی یعنی دنیای سوفی شوی. 
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 آن روز هم مثــل همه ی روزهای اخیر بــاران می بارید. 
سرد بود و من در حال پیاده روی روی خطوط دفترم بودم. 
رد می شــدند و به من تنه می زدند. عددها را می گویم. یادم 
می آید مثل همیشه همان لباس نوک مدادی را پوشیده بودم 
که رنگ مداد توی دســت دختر بود. آب در کاسه ام جمع 
شده بود. آخر من عدد2 بودم. آب می ریخت و توی قسمت 
کاسه ای ِسرم جمع می شد. مجبور بودم هر یک دقیقه خم 
شوم تا آب کله ام خالی شود. آرزویم بود مثل عدد 8 بودم 
و آب تویم جمع نمی شد. می توانستم راحت روی خط دفتر 

راه بروم و لذت ببرم؛ نه این که مدام حرص بخورم. 

 همین طــور که راه می رفتــم، تصمیم گرفتــم به مغازه ی 
جدول ضرب ســربزنم. تــوی مغازه بود که دیــدم 8 دارد 
نگاهم می کند. دستی برایش تکان دادم. کاری نکرد. فقط 
با انگشت کاسه ی سر مرا نشان داد. دم سطل آشغال رفتم 

و آب کله ام را خالی کردم.
-اهمم!

-بله؟
-من هشتم. خوب هستی دو؟

-خوب نیســتم. همه اش آب جمع می کنم. نمی توانم مثل 
بقیه راحت باشــم. چرا باید مــادر و پدر من هردو یک 

دو، هشــت، پنجگراناز امیربهزادی



می شدند تا من دو شــوم؟ چرا مثالً یک کدامشان هفت 
نبود که من8 بشوم؟

-هی ی ی تند نرو!
- خب ولش کن. از خودت بگو...

هنوز حرفم را تمــام نکرده بودم که 
روی کولم نشست. به من گفت که از مغازه 

جدول ضرب  بیرون برویم. بیرون رفتیم و من ســاعت ها 
بدون پر شدن آب با او قدم زدم. هشت مثل کاله مواظبم 
بود. آن طور که فکر می کــردم مغرور و بی ادب و بی مزه 
نبود. او خیلی خوب بود. بعد دم ایستگاه پاک کن ایستادیم. 
او گفت که خوشــحال اســت از این که کمکم کرده. من 
اولین پیشنهاد دوســتی عمرم را به8 دادم. او قبول کرد. ما 
دوست های بی نظیری شــدیم. با هم متحد بودیم. کارهای 
مختلفی می کردیم. همه می گفتند: »دو، هشــت: بیست و 

هشت.«
ما کنار هم بودیم و با هم زندگی می کردیم تا این که یک 
روز که با هشت به خانه برمی گشتیم، خانه را گم کردیم 
و هرچه گشــتیم پیدایش نکردیم. انگار پاک کنی بی هوا 
خانه مان را پاک کرده باشد. داشت تاریک می شد و هیچ 
نوری نبود. راه رفتیم و راه رفتیم تا این که ناگهان پایم لغزید 
و به چاله ای افتادم. تنها صدای هشت را می شنیدم که نامم 
را فریــاد می زد و به دنبالم درون چالــه پرید. چند لحظه 
بعد متوجه شــدم که دستم روی آشــغال پاک کن است. 
از جا پریدم. گوشــه ای از کاســه ام پاک شده بود. هشت 
وحشــت زده به باال نگاه کرد. هیچ سوراخی نبود. آن جا 
یک خانه بود با اثاثیه و مبلمان. تنها چیزی که توجه من 

را جلب کرد، قلبی به رنگ نوک مدادی 
بود که گوشه ی سوراخ افتاده بود. نزدیک 
شــدم. چیزی در آن قلب بود که من را به 

طرف او می کشــاند. نزدیک شدم و با کاسه ی مجروحم 
به او ضربه ی محکمی  زدم. جیغ بلندی شــنیده شد و قلب 
بزرگ به شــکل5 درآمد. پنج مِن مِن کنان گفت: »سالم! 
28چطوریــد؟ من پنج ِتنها هســتم و این خانــه را خودم 
ســاخته ام. از دیدنتان خیلی خوشحالم. من پنِج تنهایم. اوه 
خدای من! چندبار این را گفتم؟ می دانستید این خانه را من 

خودم تنها ساخته ام؟«
گفتم: »ســالم. چرا این قدر من و دوستم را اذیت می کنی؟ 
چرا آدم باید خانه اش را مثل گودالی درست کند که بقیه 

تویش گیر کنند؟ بگذار ما برویم.«
پنج گفت: »باشد. اگر می خواهید بروید، اما بدانید که من 

تنها هستم.«
هشت گفت: »می دانم تنهایی، اما بگذار ما برویم.«

مــن گفتم: »پنج، تو چــرا تنهایی؟ تو کــه دو جای خالی 
داشتی؟«

غمگیــن گفت: »بله داشــتم، اما آن ها 
مرا تــرک کردند. من چنــد بار برای 

پاک کــردن خــودم تــالش کــردم اما 
نتوانستم.«

گفتم: »باشــد ما با تو دوست می شویم، اما 
در این سوراخ نمی مانیم. با ما به شهر بیا تا کنار هم زندگی 

جدیدی را شروع کنیم.«
این شروع 285 بود. 
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ــرزاده ــا میـ آنیتـ

از آن روزهایی شــده بود که فقط تماشــا می کنی. از آن هایی که اطرافت پر اســت از آدم های مختلف، ولی تو از خودت 
می پرسی که چرا این قدر تنهایی؟! نه از آن تنهایی هایی که چون تنهایی، تنها باشی. از آن هایی که ته ِقلبت، هیچ کس کنارت 
نیست. از آن هایی که می دانی »این همه« به خاطر ِ تو نیست که این جا هستند. از آن ها که یکهو قلبت ُهری پایین می ریزد.
دســت هایش را به لبه ی میز تکیه داده بود، بی خیال... و بی حوصله. انگارنه انگار که همان کســی ا ســت که آن همه وقت 

گذاشته تا گل هایی سرخ را پیدا کند که به پیراهن سیاه رنگ با نوارهای آبی معدود و دامنش بیاید.
بطری های نوشیدنی های گران قیمت روی میز رو به رو و میز  پشتی   اش قرار گرفته بودند: دو، چهار، شش، هشت... تعدادشان 

خیلی بیشتر بود. ولی او توجهی به آن ها نمی کرد.
در جامی که رو به رویش بود، دو شــاخه گل رز، جدا از بقیــه قرار گرفته بودند. انگار که آن گل  ها هم تافته ی جدابافته 

بودند؛ مثل او.

تو چــرا آن جــا ایســتاده ای؟
ــا! ــا این ج بی
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اول که به ســمت میز آمد و دســت هایش را تکیه داد، با 
خود فکر کرد احتماالً یکی از او این را می پرسد: »جوزف 
براون! تو چرا آن جا ایســتاده ای؟! بیــا این جا!« اما نه. بین 
آن همه نفری که در ســالن بودند، حتی یک نفر هم به او 
توجهی نمی کرد. حتی آن خانم مسن با موهای جوگندمی، 
که هفته ی پیش به خانه شان آمده بود تا چند  عدد تخم مرغ 
قرض بگیرد هم به او اهمیتی نداد. در حالی که آن  دو آن قدر 
به هم نزدیک بودند که می توانســت مکالمات آن خانم 
مســن، با آن مرد را که کالهی نسبتاً بزرگ به سرکرده 
بود و ریش و سبیل داشت، بشنود. مشخص بود؛ از آن هایی 

بود که فقط وقتی کاَرت دارند، تو را می شناسند.
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با حالی گرفته به نقطه ای -که نمی دانست کجاست، خیره 
شــده بود. هیچ کس، هیچ کدام از دوســتانش به ســنجاق 
ســینه ای که به تازگی خریــده بود دقت نکــرده بودند. 
هیچ کس بــه او نگفته بود: »عجــب گردنبند زیبایی! آن 
را از کجا خریده ای؟« حتــی... هیچ کس متوجه مدل موی 
جدیدش هم نشده بود. یا حداقل... کسی به رویش نیاورده 
بود. با این که هرطرفی که ســرمی چرخاند، چند نفری را 

برای بار چندم می دید.
امــا ناگهان با صدای ظریف و دخترانــه ای که او را مورد 
خطــاب قرار داده بود، از فکــر درآمد: »جوزف براون! تو 

چرا آن جا ایستاده ای؟ زود باش، بیا این جا!«



ـــران ـــه نصی ــا نفیس ــتن در دل قصه ه زیس

طوفان جنگ، سرزمین سبز و آباد ایران را در هم پیچیده بود. 
افراســیاب به طمع افــزودن قطعه ای از خــاک ایران، به 
کشــورش توران؛ به دشت های فراخ و کوه های بلند ایران 
تاخته بود. جنگ شدت یافته بود و اکنون منوچهر، پادشاه 
ایران به همراه سپاهش در محاصره ی تورانیان افتاده بودند. 
منوچهر خوب می دانست افراسیاب پادشاهی نیست که با 
صلح و گفت وگو از خاک ایران دست بردارد، با این حال با 
خود اندیشــید که شاید بتواند، مسافتی به اندازه ی پرتاب 
یک تیر از خاک ایران را برگرداند. به سپاهیان خسته و 
در محاصره افتاده اش نگریست سپس پیکی نزد افراسیاب 

آرش کمانگیر

در کارگاه تابســتانی نگارش پایه ی هفتم، کــه موضوع اصلی آن 
»فردوســی، شاهنامه و هویت ملی« بود، در گروه انشا برای شروع 
فعالیت های آموزشی داستان آرش را انتخاب کردیم و از آنجا که 
این داســتان در شاهنامه نیســت تصمیم گرفتیم از منابع مختلفی 
برای نقل این داســتان در کالس های مان استفاده کنیم اما با توجه 
به محدودیت زمانی یا ســلیقه ی خودمان نهایتا تصمیم گرفتیم این 
داستان را خودمان بازنویسی کنیم بنابراین معلم های انشا مسابقه ای 
گذاشتند و قرار شد داستان را بازنویسی کنند، سپس از میان آنها 
یکی برای خواندن در کالس ها انتخاب شود. وقتی داستان ها نوشته 
شد دیدیم انتخاب کار ســاده ای نیست و هر سه را در کالس های 
مختلف برای بچه ها خواندیم. در این شــماره و شماره ها ی بعد این 

بازنویسی ها را خواهید خواند:
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تصویر از فرشید مثقالی



فرستاد تا با او به مصالحه بنشیند.
افراســیاب پذیرفت که پرتاب تیری از ســوی سپاهیان 
منوچهــر، مرز میان دو کشــور را معلوم کنــد. پس در 
ســپاه منوچهر به دنبال کسی گشتند که تیرش آسمان را 
بشکافد، ســرزمین ها را درَنورَدد و هرچه می تواند دور و 

دورتر بر زمین بنشیند.
 درمیان سپاه ِولِوله ای افتاد. برلب ها یک اسم زمزمه می شد: 
آرش کمانگیر، کسی که گفته می شــد، پرتاب تیرش به 
شــتاب و قدرت پرواز عقابی می ماند که به دنبال شــکار 

خود، آسمان ها را ِسیر می کند. 
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پس آرش پیش قدم شد و گام در عرصه ی میدان نهاد. ندایی 
در درونــش فریاد می کرد: » تو برای نجات این مردم و این 
سرزمین از چنگال دشمن انتخاب شده ای. تیر و کمان در 
دســتان توســت. تیر را به همراه آنچه که از قدرت عشق 
و نیروی ایمان در خود انباشــته ای در کمان بگذار، آن گاه 

رهایش کن.«
آرش نیک می دانست که پهنای کشورش بسته به نیروی 
بازوی اوست. پس با سینه ای ســتبر و گام هایی بلند نزد 
منوچهر و دیگر سپاهیان رفت. پیراهن از تن به در آورد و 
فریاد کشید: »امروز که من برای پرتاب تیر، پا پیش می نهم 
در ســالمتم. بنگرید، بر بدنم هیچ زخم و آسیبی نیست، 
اما ایمان دارم که چون تیرم از کمان رها شــود، جانم نیز 

از کف خواهد رفت و فدای ســرزمین ایران خواهد شد.« 
سپس به ســمت دماوند رفت. از صخره ها و سنگ هایش 
باال رفت. از کوهپایه و دامنه اش گذشت و باز باالتر رفت 

تا به قله ی دماوند رسید. 
اکنون آرش بر بام ایران ایستاده بود، در انتظار دمیدن سحر.
ســپیده که بردمید، آرش تیر را در چله ی کمان گذاشت و 
نفس را در سینه اش حبس کرد. چنان که مردم ایران نفس ها 
را در سینه ها حبس داشتند. آن گاه به آسمان نگریست. از 
ایزد پاک خواست تا نگهبان تیرش باشد و تیرش را جایی 
بنشاند که شایسته ی سرزمین مقدس ایران باشد. آن گاه تیر 

را از کمان رها کرد و خود بی جان بر زمین افتاد.
تیر آرش آسمان را شکافت. از کوه ها و دره ها، از دشت ها 
و شهرها گذشت. تیر رها شده،  یک نیم روز در حرکت 
بود و کســی ندید که در کجا فرود آمد. پس سپاهیان دو 
کشــور روزها به دنبالش گشــتند تا عاقبت آن را در تن 
درخت گردویی در فاصله ای دور، در سرزمین توران یافتند. 
از آن پس، آنجا مرز ایران و توران شد و آن روز، روز پرتاب 
تیر، چنان خوش یمن شد که تا سال ها جشن تیرگان را به 
یادش برپا داشتند. اما آرش که بی جان بود و از کف رفته، 
زان پس زندگی جدیدی آغاز کرد. زیســتن در دل قصه ها.  
بدین ســان آرش در ذهن و قلب مردمان ایران ماندگار شد 

وقصه اش ُنقل مجالس و َنقل قصه گویان.
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عکس هایـــی
از ریاضیـــات

پرمــور پریســا 
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 اواخر ســال تحصیلــی گذشــته در متوســطه ی یک فراخوانی 
اعالم شد و از بچه ها خواستیم در پیرامون خود به دنبال ریاضیات 
بگردنــد، جلوه های ریاضیات را در طبیعت، در ســازه های مدرن 
و در آثار تاریخی و باستانی جســتجو کنند و از آن چه یافته اند 
عکس بگیرند و برای ما بفرســتند. این پیشنهاد اگر چه در نگاه 
اول، غریب به نظر می رســید اما خیلی ها بــه آن فکر کردند و از 
نگاه خودشــان  قضیه را بررسی کردند و آثارشان را برای عکاسی 
ریاضیات فرستادند. در اینجا عکس ها و شرح مختصری درباره ی 

آن ها را خواهید دید:

دوستان عزیزم
چه زیبا ریاضی را در دنیای اطراف خود جستجو کردید. 
خوب گشتید و پیدا کردید. در ساختمان ها زیبایی هندسه 
را یافتید، چه در آثار باستانی و چه در قالب های مدرن. به 
پنجره ها رسیدید به شیشه های رنگی مدور و چند ضلعی ، 
به در های قدیمی و هندسه ای که در آن به کار گرفته شده، 
به میدان نقش جهان اصفهان سر زدید. به انحنا های دلنشین 
معماری قدیم که رسیدید به دنبال پرسش های خود رفتید. 
که چرا این قوس ها و کمان ها این قدر چشــم نوازند؟ چرا 
از مثلث بهتر و از نیم دایره زیباترند؟ و خودتان پاســخ را 

پریسا پرمور

آوا اسالمی

مریم شیرازی



یافتید: این که ترکیب این دو شکل، زیباتر است، چرا 
که نسبت طالیی ریاضی را در آن پیدا کردید.

 به یزد رفتید و مناره ی منشوری هشت وجهی را پیدا 
کردید. در بســیاری از جاها رد پای تقارن را دیدید. 
در بســیاری از مکان هــا، نورپردازی هایــی را که با 
اشــکال هندســی به وجود آمده بود، مشاهده کردید. 
به طبیعت ســفر کردید، در برگ ها تقــارن بود و در 
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مارال مهدی نیا

نازنین زهرا افخمی

دریا آزاد دل

فاطمه تقوی

آوا اسالمیآوا اسالمی
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بازتاب زیبای تصاویــر در آب. در تقارن مرکزی و محوری 
مرکز تقارن ها رایافتید. کاشی کاری ها  و کفپوش ها قدیمی 
و جدید، و خطــوط موازی روی درهــای قدیمی را زیر نظر 
گرفتید. احجام را با دقت بررسی کردید. شکل های هم نهشت 
را مشــخص کردید. الگوهای زیادی را یافتید و با تکرار آن 
به یاد فراکتال ها در شــاخه های درختان افتادید. بعضی ها در 
ماه و ماهی  هم ریاضیات را جستجو کردند. روی فلس ماهی 
نشان صفر و یک یا نقطه و پاره خط را دیدند و ماه زیبا را با 

آناهیتا طالبیتارا قریشی

سریرا بهنیا

عسل سیدین

سارا مرعشی نیابهار شیخ غفور و مهرسا ملک



لنز تله عکاسی کردند و دریافتند بدون دقت در تنظیمات 
دوربین دیجیتال و اصوالً بدون ریاضیات و پشــت پرده ی 
ریاضی وار دوربین هــای دیجیتال، عکســی ثبت، ذخیره 
و ارســال نمی شود.  تالش و ذوق شــما در عکس های تان 
نمودار اســت. عکس هایی که با این دید، بسیار زیباتر و 

دلنشین تر  اند. 
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نازنین زهرا افخمی

نازنین زهرا افخمی

مریم شیرازی

مریم شیرازی

سانیا سمیعی



آوا اسالمی

سارا مرعشی نیا

سارا مرعشی نیا

سارا مرعشی نیا

سریرا بهنیا

سریرا بهنیا

مبینا شعبانی

مریم شیرازی
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زیست شناسی



در مغــز نوجوانــان چــه می گــذرد؟
ــاقیان ــان سـ رایـ

33

نوجوانان؟! چه کسی با آنها سر و کار داشته؟ من با سه تاشان سر و کار داشته ا م! بنابراین تجربه کرده ام که چطور شیرینی 
»بابا دوستت دارم« به تلخی »بابا ازت متنفرم« تبدیل می شود آن هم در طی کمتر از یک دهه!

اما این اتفاق جدیدی نیســت. در داستان زمستان اثر شکســپیر، چوپانی که گوسفندانش را تعدادی نوجوان ترسانده اند، 
می گوید ای کاش ســنی بین ده تا بیست و سه سالگی یا وجود نداشت، یا در طی این سنین، نوجوانان می خوابیدند! چرا که 
هیچ اتفاق خوبی در این سنین وجود ندارد مگر بی احترامی به بزرگترها، دعوا و چیزهایی مثل اینها. به این جمله ها دقت 
کنید: نوجوانان به بزرگترها بی احترامی می کنند، با والدین خود مخالفت می کنند، همه ی غذاهای خوشمزه ی روی میز را 
یک باره می بلعند، پاهای شان را روی پا می اندازند و معلم های شان را دست می اندازند. این سخنان متعلق به زمان سقراط؛ 

یعنی حدود2000 سال پیش است.
طی صد ســال اخیراطالعات زیادی در زمینه ی علوم مغز و اعصاب  به دســت آمده است که ما را در مورد نوجوانان و آنچه 
در مغزشــان می گذرد آگاه می کند. بسیاری از رفتارهای نوجوانان امروزه قابل درک است و دانشمندان همچنان در حال 

مطالعه ی این رفتارها هستند. در این نوشته سه مورد از این  دستاوردهای علوم اعصاب را با شما درمیان  می گذارم:

TED /برگرفته از سخنان مارتین ریچاردز
پژوهشگر مسائل کودکان و نوجوانان
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اولین نکته درباره ی بخش پیش پیشانی مغز است این بخش 
که در قســمت جلوی مغز قرار دارد، مرکز تصمیم گیری 
است. توصیف رابرت وینســتون در مورد این بخش زیبا 
است: وقتی وارد یک رســتوران می شویم با وجود اینکه 
گرسنه هســتیم، بخش پیش پیشــانی مغز است که مانع 

می  شود تا غذا را از ظرف دیگران بقاپیم! 
می خواهم برای شــما داســتان یک کارگر راه آهن به نام 
»فینس گیج« را تعریف کنــم. در دهه ی 1840 زمانی که 
آمریکا در حال گســترش خطوط راه آهن به سمت غرب 
بود، کار این مرد تقریبا بیست ساله، قرار دادن مواد منفجره 
در میان کوه، برای باز کــردن راه بود. او مواد  منفجره را 
داخل سوراخی قرار می داد، و دســتیارش روی سوراخ را 
با شن می پوشــاند و آن را داخل ســوراخ فشرده می کرد. 
برای فشــرده کردن شن از وسیله ای استفاده می کردند که 
ارتفاعی در حدود 3 متر و قطری حدود یک اینچ داشت و 
یک ســرش تیز و سر دیگرش، برای فشردن شن پهن بود. 
یک روز دســتیار فراموش کرد داخل سوراخ را با شن پر 
کند. بنابراین در زمان انفجار، وســیله نوک تیز از گونه 
چپ فینس وارد و از باالی سرش خارج شد در این اتفاق، 
مقداری از جمجه و بخشــی از مغز او هم خارج شــد، اما 
فینس از جایش بلند شــد و بعد از اینکه بسیار منطقی  با 
افرادش صحبت کرد، سوار گاری شد و به خانه رفت. سی 
دقیقه بعد در منزل دکتر باالی سرش رسید و او را درمان 
کرد. فینس به زندگی اش ادامه داد و حدود یازده سال بعد 
از این حادثــه مرد، اما در مدتی که زنده بود شــخصیتش 
تغییــر کرد و از یک جوان دوست داشــتنی به فردی غیر 
قابل اعتماد بدل شــد که وقتی به خواسته هایش نمی رسید 
خشــمی ناگهانی و کنترل نشده از خود نشــان می داد. این 

خصوصیات به نظرتان آشنا نیست؟
بعــد از ایــن اتفاق بود که شــناخت ما از مغز انســان و 
مخصوصاً بخش پیش پیشانی، به ســرعت افزایش یافت. 

امروزه می دانیم چطور ممکن است بخش قابل توجه ای از 
مغز خود را از دســت بدهیم و همچنان مانند افراد عادی 
راه برویم و حرف بزنیم. عالوه بر این امروزه می دانیم چطور 
بخش پیش پیشانی مسؤول شکل دادن به شخصیت ماست. 
بنابراین خیلی هم عجیب نبود وقتی در اواسط قرن گذشته، 
برخی از دانشــمندان از این اطالعات برای از کار انداختن 
عمدی بخشی از لوب پیشانی جهت درمان بیماری های روانی 

استفاده می کردند. خدا را شکر که  امروزه دیگر این عمل 
انجام نمی شــود. امروزه ما برای انجام چنین تحقیقاتی از 

ام آر آی استفاده می کنیم. 
جوانــی به نام جی.گید اتفاق جدیــدی در علوم اعصاب را 
رقم زد. او با استفاده از ام آر آی تحقیقی درباره ی کودکان 
انجام داد و متوجه شد که برخالف آنچه تا آن زمان تصور 
می شد، در زمان بلوغ دســته جدیدی از نورون ها در مغز 
ایجاد می شود. جریان به این صورت است که طی فرایندی 
بــه نــام myelination )ساخته شــدن غــالف میلین( 
مسیرهای عبور پیام عصبی تقویت می شوند )فرایندی مشابه 



عایق کردن لوله های ساختمان(. جی.گید اسم این فرایند را 
use-it-(  مرحله ی یا از آن اســتفاده کن یا از دستش بده
or-lose-it stage(گذاشت. ساخته شدن غالف میلین، 

کار خود را از پشــت مغز شروع می کند و به سمت جلو 
پیش می رود. درنتیجه آخرین قسمت مغز که بالغ می شود 
بخش پیش پیشانی اســت؛ یعنی همان بخش تصمیم گیری 
مغز. کامل شــدن این فرایند تا حدود بیست ســالگی طول 

نوجوانان  بنابرایــن  می کشــد. 
تصمیم گیرنده های خوبی نیستند 
و امروزه مــا دلیلش را به خوبی 

می دانیم.
 دومیــن نکته ما را با دانشــمند 
دیگــری آشــنا می کنــد: دبورا 
یوگالین تــاد. او نیز در تحقیقش 
اســتفاده  ام آر  آی  اســکن  از 
کرد. او بــه افراد بزرگســال و 
نوجوانــان، در حالی کــه با این 
روش اسکن می شدند، تصاویری 
را نشــان داد تا ببیند هر کدام از 
افراد از کدام بخش از مغزشــان 

برای پردازش آنچه دیده اند اســتفاده می کنند. یکی از این 
تصاویر، صورت کسی بود که از چیزی ترسیده است؛ تمام 
بزرگساالنی که این تصویر را دیدند، تفسیرشان از عکس 
مفهوم ترس بود اما نیمی از نوجوانانی که عکس را دیدند 
آن را غمگین بودن، شوکه شــدن، پریشــانی یا عصبانیت 

تفسیر کردند. چرا؟
آنچه دبورا یوگالین تاد کشف کرد این بود که بزرگساالن 
از  قشر پیش پشانی مغزشان برای تفسیر آنچه دیده بودند 

استفاده کردند، درحالی که نوجوانان از آمیگدال مغزشان 
استفاده کرده بودند چرا که هنوز بخش پیش پیشانی آنها  
در حال کامل شدن است. آمیگدال برای چه کاری است؟ 
آمیگدال بیشتر مسؤول ایجاد پاسخ های احساسی است تا 
پاسخ های منطقی. بنابراین نوجوانان نه تنها از تصمیم گیری 
طفره می روند بلکه وقتی هم تصمیمی می گیرند، معموالً در 

حال استفاده از بخش اشتباهی از مغزشان هستند.
با  سومین نکته ای که می خواهم 
شــما در میان بگــذارم در مورد 
بخش مخچه ی مغز است. اگرچه 
مخچه در پشت ســر قــرار دارد، 
ولی ایــن بخــش هم تــا اوایل 
بیست سالگی کامل نمی شود و در 
طول نوجوانی به رشد خود ادامه 
می دهــد. جی.گید مخچــه را با 
آنچه خودش تفکر برتر می نامد؛ 
یعنــی ریاضیــات، موســیقی و 
فلسفه.  مرتبط می داند. با توجه به 
این که مخچه در ایجاد تعادل نیز 
نقش دارد، کامالً محتمل اســت 
که ورزش کــردن یا فقط دویدن بتواند در ایجاد یادگیری 
در این ســطوح باال، نقش داشته باشد و البته بسیاری از ما 
ارتباط بین فعالیت بدنی و یادگیری را خودمان مســتقیماً 

تجربه کرده ایم. 
حــاال با ایــن اطالعات چــه کار می توانیــم انجام دهیم؟ 
اوالً پیشــنهاد می کنم از نوجوانان ســؤاالتی که با »چرا« 
شروع می شــود، نپرســید؛ به جایش از آنهــا بخواهید تا 
رفتارشــان را برای شــما بازگو کنند. از آنها بخواهید به 
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شــما بگویند چــه کاری انجام داده اند. بدیهی اســت که 
از هر دو راه در انتها به یک جواب می ر ســیم ولی شــاید 
بدون درگیری اضافه. دوم این که از پرســیدن سؤاالتی که 
بیش از یک مفهوم در آنها مورد ســؤال است بپرهیزید. 
مغز نوجوانان به اندازه ی کافی مشــغول اســت و نیازی 
نیست سردرگمی های بیشتری را به آن اضافه کنید. به یاد 
داشته باشید که مغز نوجوانان در برخورد با مسائل جدید 
معموالً به آنها پاســخ احساســی می دهد تا پاسخ منطقی. 
ساده کردن مسائل، احتمال واکنش »جنگ یا گریز« را از 
جانب نوجوانان کاهش می دهد و با توجه به بحث تقویت 
راه های انتقال پیام عصبی )که بحث شــد(، پیشنهاد من این 
اســت که به نوجوانان استراحت دهید. به مغز نوجوانان 

زمان دهید تا مسائل را دریافت و درک کند. 
و در آخر یک پیشــنهاد، چرا بــه نوجوانان نمی گوییم؟ 
چرا همیــن اطالعات را بــا آنها در میــان نمی گذاریم تا 
شــاید به آنها درک بهتر و حتی قدرت کنترل بهتر را بر 
چگونگی رشد خودشان بدهیم؟ امروزه صحبت های زیادی 
درباره ی »انگیزه« و تأثیــر آن در یادگیری وجود دارد و 
امروزه می دانیم که انگیزه داشتن چقدر با »هویت داشتن« 
در ارتباط اســت؛ هرچه بهتر خودمان را بشناســیم، بهتر 
می توانیم خودمان را اصالح کنیم. اگر به نوجوانان اندکی 
بیشــتر اطالعات دهیم که در بدن شان چه اتفاقی در حال 
رخ دادن اســت، شاید بتوانیم کمک شان کنیم. مطمئناً این 

کار ضرری نخواهد داشت.



اعتیــاد
برگرفته از کتاب »روز اول و آخر مبارزه با مواد مخدر«

 نوشته ی جوهان هری
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چه چیزی باعث اعتیاد به هروئین می شود؟ سؤال احمقانه ای به نظر می رسد؟ خیلی واضح است و همه ی 
ما می دانیم که هروئین باعث اعتیاد به آن می شود! اعتیاد به هروئین این گونه پدید می آید که اگر کسی 
به مدت بیست روز آن را مصرف کند، در روز بیست و یکم بدنش به شدت به این ماده وابسته می شود، 
چرا که مواد شیمیایی موجود در آن، به گیرنده های سطح سلول های ما متصل شده و به این ترتیب باعث 

می شود به صورت غیرارادی، هرچه بیشتر نیازمند آن باشیم.
 با این حال باید به این نکته توجه داشت که تقریباً تمام آنچه ما از اعتیاد می دانیم اشتباه است. برای مثال 
اگر استخوان ران شما بشکند، برای هفته ها یا حتی ماه ها دارویی به نام دیامورفین  دریافت خواهید کرد. 
دیامورفیــن  نوعی هروئین اســت. در واقع دیامورفین از هر نــوع هروئینی که یک معتاد می تواند در 
خیابان پیدا کند، قوی تر و خالص تر است. در حال حاضر افراد زیادی در بیمارستان ها این نوع هروئین 
خالص را دریافت می کنند. پس حداقل بعضی از آن ها باید بعد از مرخص شــدن از بیمارســتان، معتاد 

ملیــکا کاظمــی
ســها صادق پــور
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شده باشند. این مطلب به دقت مورد مطالعه قرار گرفته است. 
بیماران بعد از مرخص شدن از بیمارستان معتاد نمی شوند. 
مطمئناً مادربزرگ شما بعد از عمل جراحی پیوند استخوان 

تبدیل به یک معتاد نشده. اما چرا؟
دانش امروز ما از اعتیاد مدیون آزمایشــاتی است که در 
اوایل قرن بیســتم میالدی انجام شد. این آزمایشات بسیار 

ساده اند. اگر موشــی را درون قفسی با دوبطری آب )یکی 
آب معمولی و دیگری آب همــرا با کوکائین یا هروئین( 
بگذاریــد، همواره موش  به آب دارای کوکائین یا هروئین 
وابســته می شــود و آنقدر از این آب می خورد تا به علت 
مصرف بیش از حد مــواد )overdose(، می میرد. اما در 
دهه ی هفتاد میالدی، بروس الکساندر، استاد روانشناس، 
متوجه چیز عجیبی در این آزمایش شــد. در این آزمایش، 
موش ها به تنهایی درون قفس گذاشــته می شــوند و هیچ 
کاری جز مصرف مواد ندارند. الکســاندر به این فکر افتاد 

که این آزمایش را طور دیگری طراحی کند. او در آزمایش 
خود پارکی برای موش ها درســت کرد که در واقع بهشتی 
برای آنان محسوب می شد. یک قفس باشکوه که موش ها 
در آن بــا  توپ های رنگــی بازی می کردنــد، در تونل هــا 
می خزیدند، می توانســتند دوســت پیدا کند و به عبارتی 
تمام آنچه که یک موش نیاز داشت در آنجا فراهم بود. در 
این آزمایش نیز دوبطری آب )یکی آب 
معمولی و دیگری آب همرا با کوکائین 
یا هروئیــن( در پــارک موش ها قرار 
داده شد، اما نکته ی جالب ماجرا این بود 
که موش های پارک تقریباً هیچ وقت از 
آب دارای کوکائین یا هروئین استفاده 
نکردنــد. هیچ کــدام از آن هــا هرگز 
وابسته ی کوکائین یا هروئین نشدند و 
هیچ کــدام به علت مصرف بیش از حد 

مواد نمردند.
اما شــاید این رفتار مخصوص موش ها 
باشــد، نه؟ خوش بختانه مثال مشــابهی برای انسان ها هم 
وجــود دارد. همزمان بــا جنگ ویتنام، بیســت درصد از 
ســربازان آمریکایی در ویتنام هروئین مصرف می کردند. 
مردم آمریکا، وحشــت زده بودند چرا که فکر می کردند 
پس از پایان جنگ، صدها هزار ســرباز معتاد به کشــور 
باز می گردند. اما در پی تحقیقی بر ســربازان برگشــته از 
جنگ ویتنام، حقیقتی شگفت انگیز کشف شد. سربازان 
هرگز به مراکز ترک اعتیاد نرفتند و 95 درصد از آن ها پس 
از برگشت به خانه فوراً مصرف مواد را ترک کردند. اگر 
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به تعریف قدیمی اعتیاد باور داشته باشــیم، این واقعه هیچ 
دلیل منطقی ای نخواهد داشــت. اما اگر به تئوری پروفسور 
الکســاندر مراجعه کنیم، همه چیز با عقل جور  در می آید. 
اگر در جنگلی هولناک در یک کشــور خارجی مجبور 
باشیم بین کشــتن یا کشته شــدن یکی را انتخاب کنیم، 
اعتیاد به هروئین راه خوبی برای گذراندن وقت خواهد بود، 
امــا اگر به خانه   ی خــود و کنار دوســتان مان باز گردیم 
دیگر نیــازی به مصرف مواد نخواهد بود. به عبارتی  دیگر 
در حالت اول تنها در قفس و درحالت دوم در مدل انســانی 

پارک موش ها هستیم.
 بایــد دربــاره ی اعتیاد به شــکلی متفــاوت فکر کنیم. 
انســان ها به صــورت غریزی نیاز به ارتبــاط با یکدیگر 
دارد. وقتی خوشحال و سالم هستیم با اطرافیان مان ارتباط 
برقــرار می کنیم، ولی وقتی به خاطر مشــکالتی که ما را 
احاطه کرده اند، نمی توانیم بــا اطرافیان مان ارتباط خوبی 
برقــرار کنیم، به دنبــال راهی خواهیم بــود که اندکی ما 
را از زندگی روزمــره ی خود دور کند. این راه ممکن اســت 
چک کردن مدوام گوشــی موبایل، بازی ویدئویی، قمار و 
یا مصرف مواد مخدر باشد. در هر صورت ما نیاز داریم که 
با چیزی ارتباط برقرار کنیم. راه خروج از این گونه راه های 
ناسالم، تشــکیل راه های سالم اســت. برقراری ارتباط با 

افرادی که دوستشان داریم می تواند راه خوبی باشد.

اعتیاد تنها یکی از نشــانه های  بحران کم شدن ارتباط بین 
انسان هاست. از دهه ی 1950 میانگین تعداد دوستان یک 
فرد در امریکا به طور مستمر کاهش یافته است. مقابله با 
مصرف مواد مخدر، که سابقه ای حدود یک قرن دارد، به جای 
کمک به افراد معتاد،  همه چیز را بدتر کر ده است. معتادین 
را از جامعه طرد و پیدا کردن شــغل را برای شان سخت تر 
کرده ایم. محبت  و حمایت مان را از آنها گرفته ایم. اگر با 
خود مواد مخدر همراه داشته باشــند آنها را به زندان، که 
بیشتر شبیه همان قفس موش هاست، می اندازیم. معتادین را، 
که در وضعیت روحی و جسمی خوبی نیستند، در شرایطی 
قرار می دهیم که باعث هرچه وخیم تر شــدن اوضاع شان 
می شود و درعین حال آنها را به خاطر بهبود نیافتن، سرزنش 

می کنیم.
بــرای مدت هــای طوالنی درمــان اعتیاد مقولــه ای فردی 
به حســاب می آمد، اما امروزه می دانیم برای درمان اعتیاد 
باید به این موضوع به عنوان بحثی اجتماعی نگاه کنیم. باید 
در تالش برای ســاخت جامعه ای باشــیم که بیشتر شبیه 
پارک موش ها و کمتر شبیه قفس موش ها باشد. باید به هم 
کمک کنیم و یکدیگر را بازیابی کنیم. راه مقابله با اعتیاد، 
طرد کردن معتادین نیست، بلکه برقراری ارتباط درست با 

آن ها است.
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داستان



ـــدی زاده ـــه مه هدی

ــم ــهناز خانـ شـ
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کسی به شهناز حرفی نمي زد.
کسی جرأت نمي کرد به او حرفی بزند.

همسرش به تازگی فوت کرده و او هنوز با این قضیه کنار نیامده است.چشمان غمگینی دارد. پایش را توی هر مجلسی که 
مي گذارد همه سرسنگین مي شوند، حتی دختر زهرا خانم هم که شیطنت از سر و رویش مي بارد و تا قبل از ورود شهناز 
خانم صاحب خانه را از دست خودش عاصی کرده، با آمدن شهناز خانم بدو بدو به اتاق مي رود تا ادامه ی شیطنتش را آنجا 

انجام دهد.
شــوهر مهری خانم گاهی وقت ها مجلس را دست مي گیرد و لبخند کمرنگی روی لب های شهناز می نشاند. لب های شهناز 
همیشه خشک است، دریغ از یک رژ لب یا حتی یک مرطوب کننده. مهری خانم همیشه از این که با شهناز دست بدهد 

فراري است. می گوید:
-دســت هاش خیلی خشکن. مي ترســم وقتی دارم باهاش دست مي دم یهو پوستش از خشکی بریزه و من بمونم با گوشت 

دست اون. کسی چه میدونه شاید گوشت دستاشم خشکیده باشه. 
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ولی کســی این حرف ها را  به خود شهناز خانم نمي گوید. 
کسی هیچ چیز به شهناز خانم نمي گوید جز از خوبي هاش 

و یا حال و احوال پرسی از او. 
یک بــار مریم، دختر بزرگــه ی لیال خانــم، پایش را از 
گلیمش درازتر کرده بود و به شــهناز گفته بود که روزی 
به آرایشگاه آنها سر بزند تا آنجا صورتش را بند بیندازد 
و ابرو هایش را کمی روشــن تر کند. لیال خانم آن طرف 
داشت صورتش را چنگ مي زد و سعی مي کرد به دخترش 
بگوید که نباید این حرف ها را بزند. شهناز خانم ولی فقط 
یک لبخند تحویل مریم داده بود و گفته بود: »من همه چیو 

همین جوری که هست دوست دارم.« 
االن ســه سال اســت که شــهناز با لیال خانم و دخترش 
حرف نمي زند. امســال که به پیشــنهاد شوهر لیال خانم 
برای افطاری در یکی از شــب های ماه رمضان او را دعوت 
کردند، او بهانه آورده بود و گفته بود باید برود برای خانه 

خرید کند و وقت ندارد.
شهناز خانم هیچ وقت برای خرید خانه نمي رفت.همسرش 
هم تا زنده بود، نمي رفت. این سال ها پیر و فرتوت شده بود 
و نمي توانســت مانند قبل خریدهای خانه را بکند. دختر 
کوچک شهناز خانم همه ی خریدها را مي کرد. با این که دو 
سالی مي شد که ازدواج کرده بود و به خانه ی خودش رفته 

بود، اما هر هفته به مادر و پدرش سر مي زد.
دختر بزرگش پروین، پانزده، شــانزده ســالی مي شد که 
ازدواج کرده بود. اوایل ازدواجش صاحب فرزند نمي شــد 
ولی به تازگی پسر خوشگلی به دنیا آورده بود که دل همه ی 
فامیــل برای او ضعف مي رفت. پروین وقت نداشــت تا به 

مادرش ســر بزند. سرش آن قدر با سفرهای خارج و پسر 
عزیزتر از جانش گرم بود که دیگر انگار نه انگار مادری 
دارد. ماهی یک بار با همســرش خیلی رســمی به خانه ی 
مادرش مي رفتند و شهناز خانم از اول تا آخر فقط قربان 
صدقه ی برسام کوچولو مي رفت. او با انتخاب این اسم برای 
نــوه اش موافق نبود، ولی چه اهمیتی داشــت وقتی همه به 

حرف او احترام مي گذاشتند جز دخترش.
شــهناز خانم هر بار که در جمع های مختلف مي نشست 
بچه ای را روی پای خود مي نشاند و از توی کیف مشکی اش- 
که بیســت و دو سال است به دست مي گیرد، شکالتی در 
می آورد و در مشــت کوچولوی آن بچه مي گذاشت. ماچ 

بی رمقی از لپ او مي کرد و مي گفت برو بازی کن.
 اعضای فامیل نقشه ریخته بودند تا در دورهمی بعدی شهناز 
خانم را که حاال یک ســال از مرگ همسرش مي گذشت 
مجبور کنند لباس ســیاهش را دربیاورد، ولی او گفته بود 

که این رنگ را دوست دارد.
تنها کسی که حرص خوردن هایش را به او منتقل مي کرد، 
دختر بزرگش بــود. پروین هر بار مــادرش را مي دید با 
حالتی که شــهناز هیچ خوشش نمی آمد به او ناله مي کرد 
که چرا این مانتوی مشکی لعنتی اش را در نمی آورد. شهناز 

در جواب او چیزی نمی گفت و فقط چشم غره مي رفت. 
هیچکس هیچ چیز به شهناز خانم نمي گفت جز دخترش، 
چون دختر شــهناز خانم بود. کســی چیزی به دخترش 
نمي گفت، چون او دختر شهناز خانم بود. کسی چیزی به 

برسام هم نمی گفت، چون او نوه ی شهناز خانم بود..



سانیاســـمیعی

نشســـتن
عرشه ی چوبی... بادبان سفید با خط های سیاه...

بــه مجســمه ی کشــتی روی میــز زل زده بــودم و مدام 
بادبان هایش را می شمردم:

یک، دو، سه، چهار
یک، دو، سه، چهار
یک، دو، سه، چهار

راستش را بخواهید تا به حال به آن مجسمه توجهی نکرده 
بودم. یادم نمی آمد از کجا آمده یا کی گذاشته بودمش روی 

میز.
اتاق ساکت ساکت بود. طوری که صدای تیک تیک ساعت 
مچی ام خیلی بلند و واضح به گوشم می رسید. معموالً وقتی 
صدای تیک تاک ســاعت می آمد برای اینکه اعصابم خرد 
نشــود ســرم را با ریتمش تکان می دادم، ولی فکر کردم 
امــروز این روش جواب ندهد. اعصابم خرد بود و کاریش 
نمی شد کرد. کافی بود کسی یک کلمه حرف بزند تا بلند 

داد بکشم.
از خودم انتظار داشــتم که بنشینم و ساعت ها گریه کنم 
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ولی گریه ام نمی آمد. بیشتر از اینها عصبانی بودم. نمی دانم 
از کجا و از چی. فقط می دانســتم تــا حاال آنقدر عصبانی 

نشده بودم.
تیک، تاک
تیک، تاک

آنقدر به کشتی خیره شــده بودم که می توانستم آن را با 
تمام جزئیات از حفظ بکشم. حالم داشت از قیافه اش به 
هم می خورد. آنقدر خسته بودم که حال نداشتم سرم را 
تکان دهم تا چیز دیگــری را برای نگاه کردن پیدا  کنم. 
اولین بار بود که سنگینی سرم را حس می کردم، انگار هر 
لحظه قرار بود بیفتد؛ پس در همان راســتا چشمم را باال 
و پایین بردم. رســیدم به کتاب دینی جلوی تخت. یکهو 
خنــده ام گرفت. لبخند ریــزی زدم .خودم تعجب کردم. 
اگر مرا بشناســید می دانید که ممکن نیست وقتی آنقدر 
عصبانی ام یک ذره هم لبخند بزنم ولی با دیدن کتاب دینی 
نتوانستم جلوی خودم را بگیرم. همین دو روز پیش داشتم 
کلمه کلمــه اش را حفظ می کــردم که نکنــد در امتحان 



بیاید. تهِ تــِه نگرانی ام ایــن بود که 
چه می  شــود اگر امتحانــم را منفی 
شوم. واقعاً فکرش را  نمی کردم که 
چهل و هشــت ساعت بعد به کتابم 
زل بزنم و بخندم. بخندم به این که 
امتحان را نــداده ام. لبخند به این که 
مدرســه نرفته ام و فردا هم نمی روم. 
لبخنــد به اینکه اصــالً نمی دانم کی 
قرار اســت دوباره به مدرسه بروم. 

بامزه است.نه؟
دســتم خواب رفته بــود، ولی اهمیتی 
نمی دادم. ثابِت ثابت ایستاده بودم . نه، 

ببخشــید نشســته بودم. فکر کنم این روزها از این کلمه 
خیلی استفاده می کردم: نشستن... نشستن و زل زدن به هر 
چیزی که دور و برم اســت. فکر کــردن به اینکه چقدر 
دوســت دارم برگردم به عقب و آن استرس امتحان دینی 
را داشته باشــم. فکرکردن به این که چه می شد اگر سوار 
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آن ماشین نمی شدم. چه می شد اگر از خانه بیرون نمی رفتم 
و تصادف نمی کردم. حاال نشستن، تنها گزینه ام بود.

از زل زدن به کتاب دینی ام هم خسته شدم. آمدم پایین تر، 
زل زدم به پاهایم. پاهایی که از زانو به پایین قطع شده بودند. 

آنقدر نگاه شان کردم تا باورم شود.
قطره ی اشک روی دستم افتاد... باألخره داشتم گریه می کردم. 



ســهراب پور زینــب 

تعلیـــق
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دستش را زیر چانه اش گذاشته بود و از پنجره بیرون را نگاه می کرد.
-عجب مهی!

تمام باغچه را مه گرفته بود. در ورودی دیده نمی شد.
- آدم اگر توی این مه برود دیگر پیدا نمی شود!

همه چیز در تعلیق بود. انبوهِ سفیِد ساکن همه جا نشسته بود. پنجره را 
باز کرد و وجودش را پر از هوای مرطوب کرد.

***
پنجره باز بود و باد سرد، پرده ها را می رقصاند. روی میز، زیر پنجره، 
صفحه های دفتــری ورق می خوردند. ورق ها رفتند تا به صفحه ی آخر 

رسیدند: »دختری قدم الی مه گذاشت و دیگر هرگز پیدا نشد.«
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آیــدا اســدی مفــرح

ـــز پروی
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روی صندلی می نشیند و صدای گرومپ پایین رفتن صندلی می آید. زیر لب چیزی می گوید و ابروهایش را در هم می کشد. 
کیفش را کنار میز پرت می کند و با تقال صندلی چرخدار را جلو می کشد و سرش را می چرخاند. با دهن کج شده تلفن 
روی میز را بر می دارد و ســریع و با تحکم می گوید برایش چای بیاورند. تلویزیون اتاق را روشن می کند و اخبار ساعت 
هفت صبح را تماشــا می کند . چای را -که نمی داند و برایش مهم هم نیســت چه کسی آورده است، می نوشد . بعد از سی 
دقیقــه تلویزیون را خاموش می کند. دفتر رو به رویش را تند تند ورق می زند و با خودش کلمه ای را مدام تکرار می کند. 
ناگهان دست از ورق زدن می کشد و دفتر را محکم می بندد و به پشتی صندلی اش تکیه می دهد. انگار که بستن دفتر حکمی 

است برای تمام شدن روز نحس او و آغاز اخبار ساعت 8 .
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هنر



شـــادی زندگـــی

ــی ــور ترابـ النـ
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- ســالم ثمر خیلی ممنون از اینکه با خردنامه همکاری 
کردی.

  سالم خواهش می کنم.
- اول از همه کمی درباره ی خودت و پیانو بگو.

  من شش ســالم بود که پیانو را شــروع کردم و چندین 
رســیتال گروهی داشــتم. وقتی دوازده ســالم شد استادم 
را عــوض کــردم و پیش خانم کمایی پیانــو را ادامه دادم 

گفتگویی با ثمر تقی زاده

ثمر تقی زاده دانش آموز دهم رشــته ی هنر است. او ده سال است 
که پیانو می نوازد و دوم آذر ماه نیز کنســرتی در سالن خیریه 
محک برگزار کرد. این رســیتال بهانه ای شد تا النور ترابی، که 

در کنســرت نیز حضور داشت، با او به گفتگو بنشیند:

و همچنان هم با ایشــان کار می کنــم. در حال حاضر هم 
می خواهم موســیقی را به طور حرفه ای و آکادمیک ادامه 

بدهم.
- چه چیزی باعث شد که به این ساز عالقه مند بشوی؟

  راستش زمانی که من پیانو را به عنوان ساز اصلی انتخاب 
کــردم، خیلی قــدرت تصمیم گیری نداشــتم، اما اآلن که 
بزرگتر شده ام از اینکه پیانو، ساز اصلی ام است خوشحالم.
- فکر می کنم گفتی ده ســال اســت که پیانو 
می نوازی. به نظرت ساز زدن چقدر باعث تغییر 

شخصیتت در این مدت شده؟
  خیلی زیاد! موسیقی باعث شد که آدم شادتری 
باشم. برایم تبدیل به یک انگیزه شد. تقریبا با 
آن بزرگ شــده ام. پیانو مرا ساخت و بهترین 
دوستم شد و اآلن بخش مهمی از زندگی ام است.
- گویا تو به کودکان پیانو تدریس می کنی، از 

تجربیاتت در این زمینه بگو.
  تجربه ی هیجان انگیزی است. من از بچگی به 
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تدریس عالقه زیادی داشــتم. اولین باری که تدریس کردم 
برایــم خیلی لذت بخش بود، چون چیــزی را که خودم با 
تمام وجود برایش تالش می کردم، به یک نفر دیگر انتقال 
می دادم. انگار داشــتم یک نفر دیگــر را با دنیایی که مرا 
عوض کرده بود، آشــنا می کردم. راســتش تدریس باعث 

پیشرفت خودم هم می شود.
- و اما رســیتال پیانویــی که اخیــراً برگزار کردی. اول 
تبریــک بابت اجرای بی نظیرت، به نظر می آمد که تمامی 
حضار در ســالن، از اجرایت لذت برده بودند. نظر خودت 

درمورد اجرایت چیست؟  
خیلی ممنونم. راستش بی نهایت برای این اجرا ذوق داشتم 
و واقعــاً برایش تالش کردم. از نتیجه ی کارم هم نســبتاً 
راضــی بودم و البته که حمایت های دوســتان و خانواده ام 
خیلــی کمکم کرد. این که مــردم آمدند و اجرا را دیدند، 

خوشــحالم کرد و انگیزه ای 
بــود بــرای اینکه بیشــتر 

تالش کنم.
- از آنجایی که کنســرتت 
بیمارســتان  آمفی تئاتر  در 
محک اجرا شــد این سؤال 
برای من پیــش آمد که آیا 
کنسرتت  از  حاصل  درآمد 

هم به نفع محک بود؟
می خواســتم  اول  از  مــن 
کنسرت را به نفع خیریه برگزار کنم. یکی از دالیلی که 
محک را انتخاب کردم برخــورد خوب کادر اجرایی آن 
بود و اینکه این خیریه به کودکان سرطانی کمک می کند. 
من پســر دایی ام را وقتی نه سالش بود به خاطر سرطان از 

دست دادم.
- و در آخر برای کســانی که می خواهند نواختن پیانو را 
یاد بگیرنــد، یا در مراحل ابتدایی یادگیری آن هســتند،  

توصیه ای داری؟
   فکر می کنم نه لزوماً پیانو، بلکه موســیقی برای زندگی 
هر آدمی الزم است. ساز زدن سخت است، صبر می خواهد 
و ناامیدی جایی در آن ندارد؛ اما در عین حال باید این نکته 
را در نظر داشت که همیشه یک حد بهتری هم وجود دارد 
و نباید در عین ناامید نشــدن، از آنچه که هســتیم راضی 

باشیم و درجا بزنیم.



حرفـــه: عـــکاس

ــتگار ــا رسـ ژینـ
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دوربین برداشته شد،
مسیر پیموده شد، 

عکس خلق شد، گرفته شد و ثبت شد، 
عکس دیده شد، 

عکس شنیده شد، 
عکس احساس شد ،  

و پیام فهمیده شد،
درک شد ،

بي آنکه کسي حرفي بزند...

من ژینا هستم .
 پنج سال است که عکاسي مي کنم. 

به نظرم عکاسي از بهترین کارهاي دنیاست چون باعث مي شود 
از کنــار چیزهایی که مردم عادی به راحتی می گذرند تو نتوانی 

بگذری و باعث می شود متفاوت و زیبا به اطرافت نگاه کنی.
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نمایـــش عقـــل و احســـاس

خدابنــده عســل 

هنر، واژه ی کهن اوستایی است که از پیشوند »هو« به معنای نیکو و واژه ی 
»نر« به معنای توانایی تشکیل شده است. هنر احتیاج و نیازی است که هر 
انسان درون خود احســاس می کند، نیازی فراتر از مادیات. وسیله ای برای 
انتقال احساســات. به گفته ی لیو تولستوی، نویسنده و متفکر روسی، هنر 
عضوی از حیات انســانیت اســت. عضوی که با تعامل نزدیکی که با دانش 
دارد، شعور انســان را از حوزه ی عقل به احساس منتقل می کند تا سعادت 

انسان ها را تحقق بخشد. 
هنر از اضافه شدن انســان به طبیعت به وجود می آید. تلفیق دنیای پیچیده ی 
مغز انســان و جهان پیرامون او. پدیده ای که تنهــا متعلق به یک قوم خاص 
نیست بلکه پدیده ای جهانی است. پدیده ای که هدف های متعددی را در بردارد. 
پدیده ای که مرزها را می شکند و اتحاد و محبت را در جهان پراکنده می کند. 
هنر خوشنویسی و خطاطی یکی از هنرهای کهنی است که از پیوند نزدیک 
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ــده ــل خدابن نگاهی به هنر خوشنویسیعس



میان دانش و هنر به وجود آمده اســت. خوشنویسی 
حرکت انگشتان تحت قواعدی خاص با قلم است و 
داستان به وجود آمدن آن به زمانی دور باز  می گردد. 

خوشنویسی اسالمی
هنگامــی که مســلمانان در زمینه ی ابتــکار و فن، 
احساس کمبود کردند خط خود را تا حدی ارتقا دادند 
که با نقاشــی برابری می کرد. خطوط اسالمی شامل 
دوازده خط است: کوفی، نســخ، ثلث، رقاع، دیوانی، 
رقعه ، توقیع، محقق، ریحانی، شکسته و نستعلیق، که 
هر کدام دارای ویژگی ها و قوانین خاص خود اســت. 
با گردش ها، انحناها و ترکیب بندی هایی که یکی را 
از دیگری جدا می کند و دنیــای جدیدی را به وجود 
می آورد، از خط کوفی گرفته تا نسخ، شکسته و ثلث. 

دنیای خطوط اسالمی پر از رازهایی درباره ی گردش قلم و 
زاویه ی دست و فاصله ها است. در این نوشته به دنیای خط 

نستعلیق می رویم:
خط نستعلیق یکی از خطوط اسالمی است که ایرانیان آن 
را شکل داده اند. خطی که نهایت ظرافت و زیبایی را میان 
خطوط اســالمی دارد و مرتبه ی آن تا حدی اســت که آن 
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را عروس خطوط اســالمی می نامند. قواعد و قوانین آن را 
میرعلی تبریزی برای اولین بار در قرن نهم نوشت. این خط 
در زمان میرعماد، در قرن ســیزدهم، به باالترین درجه ی 
کمال خود رسید. از آن زمان تا کنون، خط نستعلیق پیوند 

عمیقی با روح و ادبیات فارسی پیدا کرده است.
در خط نستعلیق تناسب و هماهنگی را می توان در گردش 
انتهای حروف دید و زیبایی نقطه را در صفحه درک کرد. 
تــوازن، اصل و اســاس این خط اســت و لطافت، الزمه ی 
نوشتن آن. خط نستعلیق خطی است که تمام حروف زبان 
فارســی را در بر می گیرد و بیت های شــعر آن را طوری 
مرتب می کند که آنها را از  بیت بودن صرف خارج می کند 

و شکلی تازه می بخشد.
اگر به فکر خطاطــی افتاده ایــد دوات، مرکب، لیقه، قلم 
و قلم تراش بخش کوچکی از وســایلی اســت که برای 
خوشنویســی الزم دارید و البته برای استفاده از هر کدام 
نیازمند راهنمایی هســتید؛ اینکه چگونه قلم را بتراشید، 
کــدام قلم تراش، قلم تراش خوبی اســت و اینکه مرکب 
را چگونه باید درســت کرد و... که پاسخ هر یک از این 
سؤال ها کلیدی است برای مهارت یافتن بیشتر در این هنر. 
خوشنویسی یعنی سختی کشــیدن و تحمل درد انگشتان 
هنگام نوشتن. خوشنویسی یعنی لذت گردش صحیح دست 
هنگام نوشــتن حرف »ن«. خوشنویسی یعنی فکرکردن 
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بــه معنی حروف، کلمــات و ابیات، یعنــی فکرکردن به 
چگونگــی ترکیب بندی و سطر نویســی. خوشنویســی 
دریای بزرگی از انواع هنرها ســت؛ از قط زدن قلم گرفته 
تا رنگ کردن کاغذهایی کــه هرکدام مانند یک تابلوی 
نقاشــی اند. خوشنویسی زیبایی نمایش عقل و احساس در 

کنار یکدیگر است.



گالری گـــردی
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سحر روشن ضمیر

دهستانیتامیال اسماعیلی سامیه 
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کیمیا خدری

ساینا گوهریان
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پریســا پرمــور
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ترقی هسـتی 
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مشـکاتی نهـال 
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نیـکا  فدایـی
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مشــیرآبادی یاســمین 
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کاش دنیا هم مانند خواب،
با رویای تو آغاز می شد. 

مانا مرادی

امواج دریا، ردّ پاها را پاک می کنند،
اما خاطرات را نه.

ملیکا توکل

در میان غوغای باد و باران
به یغما رفته است نگاه منتظر کویر

فاطمه صالحی

نور مهتاب امشــب به اتاقم نرسید، روی 
خورشید گرفتار کس دیگری است.

الناز عافی

یادداشــت هــای روی میز

ایستاده ام در مقابل باد
پاهایم دردناک می لرزند

چه می کشد فانوس دریایی
پرنا شمس

به سختی نفس می کشم؛ کلمات بی صدای 
درونم، مرا حلق آویز کرده اند.

کیمیا جنابی



ه د پــر

کیانـــا میثاقـــی
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بعضی اوقات به ایــن فکر می کنم که 
چقدر همه ی آدم ها عیب و نقص دارند. 
هیچ کس در ایــن دنیا بی عیب و نقص 
نیســت و بیشــتر آن چیزی که ما از 
دیگران می بینیم فقط ظاهری اســت 
پوشــالی. جالب اینجاست که بیشتر 

آدم ها حتی تمایل ندارند تالش کنند تا عیب های  خود را 
از بیــن ببرند یا حداقل آن را بپذیرند و با آن کنار بیایند، 
به جای آن درتمام زندگــی خود تالش می کنند تا ظاهری 
بی نقص و دروغین از خود نشان دهند تا مبادا دیگران آنها 

را طرد کنند.
به اطرافیانم که نگاه می کنم در بند بنِد وجودشــان تالش 
بیهــوده ای را برای پنهــان کردن کاستی های شــان حس 
می کنم. چشمانی که در ظاهر لبخند می زنند با کمی دقت 
نشــان می دهند که دریای خون گریه کرده اند. آنها که در 
ظاهر به زمین و زمان بی توجه اند چهره شان فریاد می زند 
که مغزشــان دارد با هزاران فکر و خیال جمجمه شان را 
می خورد. خنده هایی که به خود تحمیل می کنند و کلمات 
دروغینی که بــر  زبان می آورند همه و همه فقط برای این 

اســت که ضعیف و بی خاصیت خوانده نشوند. بیچاره ها 
خــود و دیگران را در تمام زندگی گول زده اند تا تنها برای 
یک لحظه هم که شــده مورد قبول دیگران واقع شــوند، 
بی آنکه بدانند دیگران هم چیزی جز دیواری به ظاهر زیبا 

بر روی خرابه ای از نقص ها و کمبودها، نیستند.
البته آنها مقصر نیســتند. ما آدم ها تمــام زندگی به خود 
دروغ گفته ایم. تمام زندگی نفس کشیده ایم و فکرکرده ایم 
که داریم زندگی می کنیم. ما ثانیه  به  ثانیه ی زندگی خود را 
هدر داده ایم تا پرده ای روی عیب های خود بکشیم که مثالً 
یعنی زندگی مان رو به راه است. حا ل مان خوب است، غافل 
از این که تمام معنای زندگی به این بوده که همه ی پرده ها 
را از چهره ی ظاهر و باطن خود کنار بزنیم و برای خودمان 

با همه ی کم و کاستی هایمان زندگی کنیم. 



من فکر می کنم غم یعنی چیزی که در وجود ماســت و 
ما آن را حــس می کنیم. چیزی که دل مــا را با هزاران 
خاطره پر می کند. چیزی که خوشحالی های مان را به یک 

مسافرت دور از ما می برد.
غم چیزی اســت که با رنج بردن به وجود می آید و ما از 
آن دوری می کنیم. غم مثل یک دشمن پیروز است که با 

اسلحه به شادی ها شلیک می کند. 
مــن وقتی غم دار می شــوم که بقیه به مــن گیر بدهند یا 

مسخره ام کنند. 

کوهسـتانیغــم یاسـمن 
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شاالپ شولوپ آب
ماهی های ترسان

پاهای عریان بچه ها

رکسانا خباززاده

گم شدن پاشنه
در دور

جا ماندن اتوبوس از زنی زیبا

یلدا نّیرحبیبی

ابری نمناک
در محاصره ی دیوار شب؛

              چشمان من

موگه سادات آقامیری

فریاد ابر
اشک های آسمان

دل گرفته ی خدا از زمینیان

هلیا حاجی حسنی

باران می بارد
خداست که می گرید؟

نه، ابر است

هستی خواجه

سرد است
این دلستان کوچک

در تنهایی شب

شادی کیخا
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شنونده ای نبود
دردهایش را می بافت؛

دخترک فرشباف  

نیکا دارابی

نگاهی امیدوار 
پشت پنجره ی بیمارستان

زندان کودک

سوده علیزاده

مژده ی آمدن می دهد؛
سال جدید و هوای بهاری:

فالی که از دخترک خریدم  

 پرنیا علی پور

دیگر آرزویش بادشدن نبود
با سوزنی قال خودش را کند؛  

ماهی بادکنکی   

 رایکا بلوری

شلپ؛
از سقف افتاد

تنها شد:
قطره ی آب  

ترنم توکلی

با تمام توانش 
در مقابل باد ایستاده بود:

نخ گره خورده به دریچه ی کولر   

رایکا بلوری
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 تو و من 
شیرین خوش نیت

حال من هاله ای از ابهام است
حال من حالت ممتد هوای سر صبح

 حال من تیرگی تاالب است
حال من گنگی و سرگردانی ست

حال من حلقه ی بگسسته ی یک زنجیر است
حال من...

حال من هرچه که هست...
حال تو اما بد نیست.

شاعرانه
فاطمه معارف

این تب زخم آلوده
تمامی  بر گاهواره ی شعر  که 

شاعران جهان
بی وقفه چنگ می زند،

داغ سرد زمستانی است
که اندوه پاییز را
تاب نیاورده است.

ساعت قلبم خوابیده 
اما زمان فقط می گذرد

بی آنکه بداند
من در آن گم شده ام.

گمشده 
هستی آذرلی

برف

حرفی که مثل برفی
                باریده از بوران دل
رهگذرانش بی اعتنا می گذرند،

می فشارند پا
 و سیاهش می کنند.
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آلودگی آب یکی از مشکالت جهان است که به ارزیابی مداوم در سیاست های آبی در تمامی سطوح نیاز دارد. 
منظور از آلودگی آب، آلودگی های میکروبی، شیمیایی و آلودگی با مواد زائد در دریاچه ها، دریاها، اقیانوس ها، 
رودها، منابع آب زیرزمینی و به طور کلی تمامی منابع آب است و یا به تعیبری دیگر، هر گونه تغییری را که 
موجب تغییر شرایط فیزیکی، شیمیایی و زیستی آب شود به طوری که از حد استاندارد آن خارج شود، آلودگی 

آب گویند.
آلودگی آب یکی از عوامل مهم مرگ و میر در سراســر جهان اســت. حدود 500 میلیون نفر در جهان به آب 

تصفیه شده دسترسی ندارند و روزانه بیش از 14000 نفر در اثر مصرف آب آلوده می میرند.

منابع آلوده کننده ی آب
در بررسی آلودگی آب، آب های زیرزمینی و جاری هر یک به طور مجزا مورد بررسی قرار می گیرد، هرچند در 
طبیعت این دو منبع با هم در ارتباط بوده و از یکدیگر تأثیر می پذیرند. آب های جاری عامل اصلی ایجاد آب های 

زیرزمینی اند و آب های زیرزمینی نیز در احیای آب های جاری نقش به سزایی دارند.

نیـــکا دارابـــی
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به طور کلی آلودگی آب ها را به دو دسته ی منابع محلی یا 
نقطه ای و منابع غیر نقطه ای تقسیم می کنند. منابع نقطه ای 
بــه منابعی  گفته می شــود که از طریــق آب راهه و یک 
منبع مجزا مانند لوله یا خندق به طبیعت وارد می شــود. 
این تعریــف به فاضالب های خانگی، شــهری، صنعتی و 
مواردی از این دســت اطالق می شود. منابع غیرنقطه ای به 
آلودگی هایی است که نمی توان آن ها را به منبع یا نقطه ای 
خاص اختصاص داد و آلودگی ای گسترده در سطح طبیعت 
است؛ مثالً آلودگی های شیمیایی ای که در اثر کود دهی به 

زمین های کشاورزی وارد آب می شود.

آالینده های آب زیر زمینی
زباله های شهری و صنعتی

ایــن زباله ها به طور معمول در مناطق خارج از شــهر دفن 
می شــوند و به خودی خود مقدار زیادی آب آلوده به همراه 
دارنــد که پس از دفــن زباله، به شــیرابه ای غلیظ تبدیل 

می شــوند. این شــرابه ها عموماً به دلیل 
فعالیت شــیمیایی باال و یــا نفوذپذیری 
خاک، بــه الیه های پایینــی نفوذ کرده 
و وارد آب های زیرزمینی می شــوند. در 
بســیاری از کشــور های پیش رفته برای 
این مشــکل راه کارهای کاربردی ای در 
نظر گرفته اند؛ ماننــد ایجاد یک الیه ی 
نفوذ ناپذیر زیر محلی کــه زباله ها آنجا 

دفن می شوند.

زباله های رادیواکتیو
ایزوتوپ هــای رادیواکتیو در زباله هــای مایع، معموالً از 
طریق بارندگی به صورت جامد در می آید و انبار می شود. 
اگر این زباله ها در گودال های بدون آســتر و بدون آنکه 
در محفظه هــای خــاص باشــند دفن شــوند، در طی چند 

قــــرن بعد، مواد رادیو اکتیو همراه با آب های زیرزمینی 
پراکنده خواهند شــد. عالوه بر زباله های تولید شــده در 
بخش هســته ای، می توان به مواد زاید جامد تولید شده در 
صنایع تحقیق و توسعه در دانشگاه ها، آزمایشگاه های ملی 
و بیمارستان ها )جایی که مواد رادیواکتیو برای تشخیص و 

درمان های متعدد استفاده می  شود( نیز اشاره کرد .
مواد شیمیایی

عمده ی این مواد شامل ترکیب های آرسنیک و نیترات دار 
و هیدرو کربن های نفتی اند.

آرســنیک در آب هــای زیرزمینی از بیــن نمی رود بلکه 
از شــکلی به شــکل دیگر تبدیل می شــود. ســفره های 
آب زیرزمینی اغلــب مقدار زیادی مــواد را در خود حل 
می کننــد. در نتیجــه آب های زیرزمینی بــه طور طبیعی 
در معرض آلودگی قرار دارند. آرسنیک به راحتی در داخل 
آب حل می شــود و نسبت به ســایر عناصر، متحرک تر 
است. آب های سطحی و زیرزمینی مناسب ترین شرایط را 

برای جا به جایی و حرکت آرسنیک دارند. 
 نیترات بر اثر کاربرد انواع کودهای شیمیایی، آلی )دامی 
و انسانی(، تجزیه ی گیاهان و دیگر باقی مانده های آلی در 
خاک، و تخلیه نامناسب فاضالب به وجود می آید. گاهی 
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اوقات باران این عنصر کودی را به طرف آب های ســطحی 
و زیرزمینی حرکت می دهد. بسیاری از فرآیندها موجب 
تشدید آلوده شدن آب های زیرزمینی به نیترات می شوند. از 
سال 1970 آلودگی آب های زیرزمینی به نیترات، به یک 
مشکل عمده ی محیط زیستی تبدیل شده است. فعالیت های 
شیمیایی به دلیل استفاده از کودهای ازت  دار، دفع مواد زاید 
جامد، نشــت از شبکه ی دفع فاضالب، شیرابه ی محل های 
دفن زباله یا فاضالب و محل های دفن ذغال سنگ از جمله 
منابعی اند که می توانند موجب افزایش غلظت نیترات در 

آب های زیرزمینی شوند.
هیدروکربن های نفتی ممکن اســت آب های زیرزمینی را 
برای همیشه غیر قابل استفاده کند. میزان نفوذ مواد نفتی 
به خاک و در نتیجه آب زیرزمینی، به ویژگی های خاک، 

ماهیت و کمیت مواد آالینده بستگی دارد. 
در مــورد آلودگی های نفتی دو پدیده مورد بررســی قرار 
می گیرد: اولی برخورد مواد نفتی با آب اســت که در این 
صورت توده های عدســی مانندی از هیدروکربن ها ایجاد 
می شود. به علت ســبک تر بودن بیشتر مواد نفتی نسبت 
به آب، به مرور زمان این توده در الیه های باالیی پراکنده 

شده و جریان های آب زیرزمینی به گسترش و پراکندگی 
آن کمک بیشــتری می کند. دوم اینکــه اگرمواد نفتی در 
مســیر نفوذ خود در خاک به الیه  یــا مانع نفوذ ناپذیری 
برخــورد کند، دیگر امکان حرکت آن به قســمت هایی 
عمیق تر وجود ندارد و تنها راه، حرکت افقی بین ســطوح 
الیه بندی است که این امر باعث می شود آلودگی به میزان 

گسترده تری در خاک منتشر شود.
بســیاری از عوامل آلوده کننده ی آب می توانند با مدیریت 
صحیح و پیش گیری به موقع کنترل شوند؛ چرا که بیشتر 
آالینده ها بعد از ورود به منابع آب، قابل جدا سازی نیستند 
و به محیط زیست و جانداران، آسیب های برگشت ناپذیری 

وارد می کنند.

منابع:
فصلنامه انسان و محیط زیست، شماره 25، تابستان 92

ویکی پدیا دانش نامه ی آزاد
منابع آب زیرزمینی مناطق پایین دســت، محل دفن زباله ی 
شهر سنندج، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 

دوره پانزدهم، صص98-89.
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ـــیب هایش ـــیرابه و آس ش
مریـم مفضلی فـرد
ریحانه رسولی پور
نرگـس مشـایخی

شیرابه به مایعی گـفته می شود که ناشی از فرایندتجزیه ی 
پسماند و زباله های دفع شــده است و از مراکز دفن زباله 
نشــت می کند. اگر شیرابه ها به درســتی کنترل نشوند 
موجــب آلودگی آب های ســطحی، آب هــای زیرزمینی 
و خاک می شــوند و سالمت انســان  را تهدید می کنند. 
ورود مواد شــیمیایی مختلف حاصله از شیرابه ها منجر 

به ازبین رفتن زیســتگاه های جانوری و گیاهی نه فقط در 
محدوده ی دفن، که در محدوده های فراتر از آن می شود

بنا بر  نظرکارشناســان در هر میلی گرم شــیرابه بیش از 
100 میلیون باکتری وجود دارد که ناقل بیش از 118 نوع 
بیماری حاد است. بر اساس این پژوهش ها تنها یک لیوان 

شیرابه می تواند یک درخت را به کلی خشک کند.



ورود شیرابه ها به منابع آب زیرزمینی، بزرگ ترین خطری 
اســت که انسان و سایر موجودات زنده را تهدید می کند. 
آب های آلوده ای که برای کشــاورزی و دامداری اســتفاده 
می شوند، منجر به تولید محصوالت ناسالم شده و مصرف 
این محصوالت به مرور، انواع بیماری  از جمله سرطان را 

به همراه می آورد.
آلودگی رودخانه  ها به دلیل نفوذ شــیرابه  ها ســبب شده 
اســت تا نادرترین گونه های آبــزی دریاها و رودخانه ها 
نابود شــوند یا در معرض انقراض قرار گیرند. شیرابه ها 
انواع فلزات ســنگین را از طریق آب ها به مزارع و باغ ها 
می رسانند.  اغلب شیرابه ها، به دنبال بارش باران از طریق 
آبراه ها وارد آب سدها می  شوند و هر چه میزان آنها بیشتر 

باشد سالمتی انسان ها را بیشتر تهدید می کند

 شیرابه  های ناشی از پالستیک  های 
مدفــون شــده در زیر خــاک به 
ترکیباتی خطرناک تبدیل می  شوند 
کــه از طریــق آب ها به ریشــه ی 
گیاهــان نفوذ پیــدا می  کنند و در 
نتیجه مسمومیت گونه های مختلف 
جانــوری را به دنبال دارند و منجر 
به نابودی تدریجی پوشــش گیاهی 

نیز خواهند شد.
متأســفانه در کشــور ما مدیریت 
زباله  و شیرابه  به درستی و براساس استانداردهای جهانی 
انجام نمی شود. اغلب شاهد آن هستیم که کوهی از زباله  
در نزدیکی رودخانه ها و دریاها تلنبار شده و حتی برخی 
از آن ها ســال ها به حال خود رها شــده اند و هیچ اقدامی 
بــرای دور کردن آن ها از منابــع آبی صورت نمی گیرد، به 
طوری که می توان گفت شــیرابه ها، به حوضه های آبریز 
دائمــی  رودخانه ها و دریاهای ایران تبدیل شــده اند. برای 
دفــن زباله باید زمینی را که بــرای این کار در نظرگرفته 
شده، عایق کاری و الیه  گذاری کرد تا شیرابه ها به عمق آن 
و ســپس به آب های زیرزمینی نفوذ  نکند و با روش های 
مناسب، شیرابه و گازهایی که از زباله ها متصاعد می  شود، 

مهار شوند. 

78



79

In Other Words



 The wonderland
of Books

‘Why we read books’ is a question frequently asked and not suf-

ficiently answered. Readers’ answers to this important question 

vary from looking for information or knowledge to enjoying them-

selves and getting away from the reality of everyday life. However, 

the answer might be as diverse and different as the number of 

people reading on this planet. We read books because they trans-

port us to lands of magic and wonders, providing us with oppor-

tunity to see and experience things from a different perspective 

and yet come back to life more aware, more in control and more 

knowledgeable. 

In this edition of Kherad Nameh, some of our friends have shared 

with us their experience of this journey with books, hoping it would 

encourage us to read with them and to read more and more.

Mona Rahimpour
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A Court of Thorns
And Roses
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Author:
J. Maas. Sarah
Reviewer:
Vania Shakibania

To the stars who listen, and the dreams 

that are answered...

A court of thorns and roses is a teen 

book series written by Sarah. J. Maas, an 

American Best time selling author. The 

series take place in an imaginary medi-

eval world filled with creatures named 

Fae. This world is divided into two sec-

tions, the fae lands and the human lands. 

Feyre, a nineteen-year-old huntress that 

lives with her father and two older sis-

ters- kills a wolf in one of the hardest 

winters of her entire life. But what she 

didn't see coming was the wolf. There 

wasn't just any wolf. It was a fae. Tam-

lin, a fae arrives at Feyre's house to take 

vengeance for the wolf. Feyre is given 

two options, die right there or leave the 

human lands and live with Tamlin for 

the rest of her life. She chooses to go.

In my opinion, this book has one of the 

best plots that you can find in today's 

book series. The writing is beautiful and 

it makes its readers read till the very 

end. The story is from Feyre's point of 

view but when you finish the first book, 

the point of view often changes from 

one character to another. Sarah. J.Maas 

has really brought love, excitement and 

fire to her story. When you start read-

ing, you have no idea what you've got-

ten yourself into. In this series you will 

cry, laugh and fall in love.

In my opinion, if you are a fantasy read-

er, or even if you're not, you should at 

least read this series once.
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Author:
Akinyemi, Rowena
Reviewer:
Mahla Nateghi Baygi Love or money?

The book that I read was named “love or 

money” that was first published in Ox-

ford Bookworms in 1989. Several mov-

ies have been made based on this sto-

ry. The theme of the story is crime and 

mystery. The author intends to make 

the reader not discover what really has 

happened till the end.  

The story is about Molly Clarkson, a rich 

person, and her fiftieth birthday. She is 

having a small party, with only four peo-

ple. People who all need the same thing: 

her money! Actually, Molly is not giving 

them the money, so they are waiting for 

her death and there are other people who 

are also waiting for her to die. Unfortu-

nately, one person cannot wait so on her 

birthday Molly is murdered. Four people 

that have come to the birthday party are 

Albert: husband of Molly’s sister, and her 

children: Jackie, Diane, and Roger. They 

have come to her house for the birthday 

party, but the point is that all of them do 

not really love her and Molly knows that, 

too. Therefore, during the party an argu-

ment happens and the mystery starts. 

She does not know that she is spending 

the last day of her life; she goes to bed 

and never wakes up again. The next day, 

Inspector Walsh with his colleague, Ser-

geant Foster, comes to solve the mystery 

and find the killer. 

The author tries to show that the val-

ue of love is really more than money. 

Therefore, some crimes just happened 

because of love. I partly agree with this 

opinion because if Molly would pay more 

attention to her children and loved them 
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more, the story would have changed.

The story is full of hidden concepts that 

can be related to the real society. Molly 

stands for all the rich people who are 

just keeping their pockets and do not 

care about anything else. Her children 

and Robert stand for those who always 

want to abuse other people. Jackie 

stands for those who are working hard 

but no one sees their efforts and one 

day they will become over weary and do 

something that is not expected.

Finally, in my opinion the author is able 

to explain what she wants to say, and 

the mystery is really interesting. She 

uses suitable words and sentences that 

make the story intelligible for all peo-

ple. This book would be a good and 

instructive story for all the people who 

enjoy mystery, but if you are someone 

who loves crime and mystery, this story 

will be a good challenge for you to find 

the killer before the Inspector.

About the author:

The author is British and she lives and 

works in Cambridge, “love or money?” 

was her first story for the Oxford Book-

worms Library, and she has now written 

several other stories for the series in-

cluding “Remember Miranda” and “The 

witches of Pendle”.
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Feathertop

Author:
Nathaniel Hawthorn 
Reviewer:
Saba Rezaeikhaligh

The book that I am going to introduce, 

is a famous short story by Nathaniel 

Hawthorn that was published in 1852 

for the first time.   Hawthorn tried to 

offer the reader a decisive lesson about 

human character with the main charac-

ter named Feathertop who is a scare-

crow! We have some films and theaters 

of this story, too. The story starts in a 

beautiful spring after a cold and hard 

winter. The witch Mother Rigby, who 

is the scarecrow’s builder, could not 

stand black birds that eat her corn be-

cause she wanted it to grow so that she 

herself could eat the corn but hungry 

birds would not go away.

  Due to these issues, she decided to 

build a scarecrow to protect her gar-

den. She made the scarecrow with her 

broomstick. At the end she was proud 

but it did not satisfy her. So, she start-

ed to do more interesting things. She 

brought the scarecrow to life and gave 

him the appearance of a normal human 

with beautiful clothes. She gave him a 

pipe of tobacco that she was smoking 

and made him to puff it, and that was 

the secret of Feathertop’s life! After 

that, she sent him into town. Feather-

top met Judge Gookin and he was in-

troduced to his pretty daughter, Polly. 

They began to fall in love but one day 

when they were looking into a mirror 

Polly recognized Feathertop reflected 

as a scarecrow and not as the hand-

some man that she knew.

  Some situations came up, and he 

rushed back to old Mother Rigby to 

understand what he really was. Feath-

ertop took his pipe, when he believed 
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that he was nothing more than a puff 

of smoke. He fell down and became 

a bundle of stick as his pumpkin face 

rolled toward the wall and Mother Rig-

by decided to make him a scarecrow to 

protect the garden, again.

  This story is trying to tell us about hu-

man, alerts us about the cognition of 

ourselves and makes us try to develop 

our characters, more. The story has a 

good level of suspense that persuades 

the reader to continue reading the sto-

ry. Moral lessons of the story are good 

and enough; Hawthorn did not use too 

much lessons to bore the reader and did 

not give up giving useful lessons either.

  I liked this story specially because of 

the main character of the story that is 

Feathertop, a puff of smoke that does 

not know who he is in reality. I recom-

mend this book, it won’t take a lifetime 

to read it and I think it is worthy of be-

ing read at least once.

  I hope that all of us start to develop 

our personalities day after day to have 

more beautiful lives.
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THE PERKS OF
BEING WALLFLOWER

Author:
Stephen Chbosky
Reviewer:
Yeganeh Kayalha

Entering into high school as new kid 

has not ever been easy, especially 

when you are an introvert person and 

honestly do not know anyone at your 

school. High school is a place that you 

spend your adolescence and meet dif-

ferent kind of people who can change 

the way of your life and even your fate.

“THE PERK OF BEING WALLFLOWER” 

is a novel about fifteen-year-old boy 

who just enters his first year of high 

school. Charlie is quiet, introvert, but 

extremely thoughtful and conscious, 

and always paying attention to eve-

rything going on around him. Charlie 

writes series of letters to an anony-

mous person who he heard is nice but 

has never met. This unknown person 

never writes back. Charlie writes eve-

rything that happened around him on 

weekly or even monthly letters. The 

novel based on created by these letters 

and somehow we can imagine that the 

unknown nice person is us as the read-

ers. Charlie is depressed with two ma-

jor deaths of his favorite people in the 

past. The most recent death occurred 

last summer, when his best friend com-

mitted suicide and the other one turns 

back to when Charlie was just seven. 

His beloved Helen Aunt who was killed 

in a car accident on Christmas Eve, 

which is also Charlie’s birthday.

Like everyone, Charlie is nervous about 

him entering high school but after a 

while, he finds himself accepted by his 
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English teacher, Bill Anderson, who rec-

ognizes Charlie’s talent for lecture and 

takes him under his wing. He forces 

Charlie to read different kinds of books 

and write essays about them. By that 

time, he becomes friend with Patrick 

and his stepsister, Sam, who adds Char-

lie in their group. During the course of 

the school year, Charlie has many kinds 

of experiences like dealing with bullies, 

experimenting with drugs, making and 

losing friends, helping with his sister 

and falling in love, etc.

In my opinion, “THE PERK OF BEING 

WALLFLOWER” is a book that drags you 

along and makes you cry, nervous and 

happy at the same time. This novel 

shows teenagers’ feelings without any 

censorship. It is as if you feel like really 

receiving a letter from a teenager whose 

life gets hard on him and needs to find 

a way to free himself and he does it by 

writing a letter to you with a really sweet 

and fluent handwriting. The story trend 

goes slowly but never gets boring.

I believe the author is powerful in writ-

ing and his style of writing is somehow 

admirable. He explains Charlie’s view 

greatly, as you cannot recognize that 

the story happened in 60’s and you feel 

like you know Charlie as a friend and 

even think he lives next door.

At the end, I suggest you read this 

wonderful novel and I promise you will 

enjoy every second you are spending 

on this book.
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