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ساخت پادکست و هماهنگی ضبط: مهشاد جنیدی جعفری با همکاری آوا اسالمی
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هنگامه امیری، آیدا درویش زاده، لیلی رشیدی، فریبا محمدحسین، لیلی محمدحسین، بهناز میرزازاده، مژده هنری

با تشکر ازبخش مدیریت و معاونت در مدارس خرد
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ســـخن ســـردبیر

و او درگشود و پا در آستانه نهاد، سپس در را پشت سر بست و قدم، پیش گذاشت.
در خاک فروشد، به زمین سفر کرد و با هفت الیۀ زمین و هشت بخش آسمان، یکی شد.
باشد که روزی، دربهاری که اردیبهشت باشد، آنگاه که خورشید با وقار بتابد و نسیم، 

سخت، ما را در آغوش کشد، در هیئت گلی زیبا و خندان، بشکفد. 

خردنامه بیستم در دست شماست. 
بخوانید و لذت ببرید. خردنامه را پیامی بدانید که میان ما رد و بدل می شود تا خستگی ها 

و دل شکستگی های این دوران سخت گیر را با هم پشت سر بگذاریم. 

بگذرد این روزگار تلخ تر از زهر
بار دگر روزگار چون شکر آید

مرضیه مدنی رزاقی
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یادداشت هایی 
برای یک دوست
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خیریه بیگـــم حائـــری زاده

من شــنیده بودم که جان شــده را مرده نباید شــمرد. معلمان نمی میرند، که در ضمیر شــاگردان و 
همکاران شان جاودانه می شوند.

با خواندن پیام های شــما ایمان آوردم که معلمان نمی میرند، که در ضمیر شــاگردان و همکاران شان 
جاودانه می شوند.

آنچه در پیام های شما به تواتر به چشم می خورد این بود که:
 خانم نیامیر یک فرشته بود.

 مدیری مهربان، توانا، آرام، صبور و تأثیرگذار بود.
 خانم نیامیر بیش از ســی ســال در مدارس فرزانگان و ِخرد، در تیم مدیریت حضور داشت. ایشان 
یکی از مؤسسین مؤسسه منظومه ِخرد بودند و بیست سال، تمام تالش خویش را برای ارتقای کیفیت 

این مدارس به کار بردند.
 او همه ی شاگردانش را دوست داشت و به آنان عشق می ورزید.

 همواره در کنار همکارانش مشاوری دانا و همدل بود.
 وقتی با اولیای دانش آموزان صحبت می کرد، به آنان اطمینان خاطر می داد که طرح مشــکل کنند و 

با هم به راه حل مطلوب برسند.
 مدیری بود که همکاران، اولیا و دانش آموزان در کنارش احساس امنیت، آرامش و رشد می کردند.

 آرزوهای بزرگ برای شاگردان و دانش آموختگان مان داشت.
من با تمام وجودم بابت از دست دادن دوستی صمیمی، انسانی 

فرهیخته و مدیری توانا، صبور و خوش فکر غمگینم.
او پاک زیست و پاک این دنیای فانی را وداع گفت.

درود، دعا و ثنای همه ی ما نثار روح بزرگ ایشان باد.
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ـــز ـــر عزی ـــم نیامی ـــرای خان ب



دل نوشـــته ای در شـــب وداع 
ـــت ـــک دوس ی
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دوستی سی و چند ساله، آن قدر آدم ها را به هم گره می زند که حتی تصور جدایی را هم نمی توان کرد. سی 
و چند ســال دوستی، یعنی یک دنیا خاطرات تلخ و شیرین مشترک، یعنی یک عمر فراز و نشیب ها را با 

هم پیمودن، یعنی ....
 در شــادی های هم شاد می شدیم و در غم های هم می گریستیم. بر سر اختالف نظرهای مان بحث و مجادله 
می کردیم و در آخر، همدیگر را در آغوش می کشــیدیم، چرا که ایمانش و دغدغه هایش را باور داشــتم، 
می دانستم او تمام زندگی اش را بدون ادعا، وقف خدایش، اعتقاداتش و مردم سرزمینش کرده و چه سختی ها 

در این راه تحمل کرده است و او نیز ...
نیامیر عزیزمان دوست داشــتنی بود، به تمام معنا دوســت  داشتنی. متین، مهربان و شوخ طبع و درعین حال 
مدیری با صالبت. از آن آدم هایی که بودن شان، خیال همه را راحت می کند. یک نفر که حواسش به همه 

چیز هست و آرام و بی صدا، هوای همه را دارد.
از آن آدم هایی که همه عاشــقش می شــوند. چه بچه های فرزانگان که می گفتند اول ســال از خانم نیامیر 
می ترســیدیم، اما هر چه می گذشــت، هر چه که بیشــتر می شــناختیمش، هر چه که بیشتر همدلی ها و 
مهربانی هایش را  دیدیم، بیشتر دلبسته اش می شدیم؛ و چه همکاران و بچه ها و اولیای خرد که از همصحبتی 

با او، سیر نمی شدند.
یادش بخیر! وقتی که می خواست از متوسطه ی یک برود، به او گفتم اینجا همه کس و همه چیز بهانه ی تو 

را می گیرد و او با همان خنده های همیشگی اش جواب داد: »من که دور نیستم. به شما سر می زنم.«
حاال به من بگو، جواب این بهانه ها را چگونه بدهم؟

متوســطه ی یک خرد یا همان راهنمایی قدیم، با همت تو پا گرفت. با خون دل های تو رشــد کرد و سر پا 
ایستاد. مگر می شود که دیگر تو نباشی، مگر می شود؟

خوشا به حالش!
پاک زندگی کرد و پاک رفت و در کنار معبودش آرام گرفت.

حاال ما مانده ایم و مرور خاطره هایش، تا یادمان نرود که قلب های پاک، نیت های خیر و عشــق به مردم، 
جاودان خواهند ماند. رفتنش بســیار زود بود، اما مانند همه ی حرف های گفته و ناگفته اش برای ما درس 

بزرگی بود که حواس مان باشد، فرصت ها، خیلی زود تمام می شوند.
 خدایا می دانیم که او اکنون در جوار رحمت تو به آرامش رسیده است، ما را دریاب که راه را گم نکنیم.

ــعادت ــرم سـ اکـ



خانم نیامیر عزیزم،
 تیر ماه امســال، پیام دلنشــین تان را برای تبریک تولــدم دریافت کردم و 
برای تان نوشــتم: »همیشــه لحظاتی را که ارتباط صمیمانه تری با من برقرار 
کردید، خیلی دوســت داشــتم، ولی انگار به خودم اجازه نمــی دادم از حد 
مشخصی به شما نزدیک تر شوم.« در طول سال های همکاری مان، ایمان قلبی، 
صفای درونی و توکل واقعی تان را دوســت داشــته ام و از استواری، صبوری، 
نظم و آراســتگی تان لذت برده ام. حضورتان در هر محیطی، موجب آسودگی 
خیال مان می شد. محبت، توجه و احترام شما به شاگردان تان و تالش تان برای 
رشد و شکوفایی شان، باعث می شد تجربه ی شاگردی شما، برای شان شیرین 
و به یاد ماندنی باشد. آن روز کلیپی برایم فرستادید که پیام اصلی اش این بود: 
»دوست خوب، قلب زندگی است.« من همان روز برای تان نوشتم: »امیدوارم 
دوستی مان ابدی باشد، حتی در زندگی پس از زندگی.« امروز به آن دوستی، 

دلگرم هستم و به دیدار دوباره مان امیدوار...
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ــزاده ــو علیـ مینـ



معنـــا
ــی ــام خطایـ الهـ
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وزن قیــِد »هنوز« برای اینکه بگویم » هنوز آن قدر غمگین هســتم تا نتوانم سرخوشــانه قدم بزنم 
یا پیاده روی بکنم« کافی نیســت، اما برای رســیدن به مطب دکتر، مجبورم شمال تا جنوب خیابان 
پردرخت و نســبتاً آرام فلســطین را از ســر بگذرانم. از میان مغازه های عینک فروشی و پارچه و 
پرده فروشی و گاه سوپری و داروخانه و قنادی سارا، ناخودآگاه به سمت کتاب فروشی »مرجع«، نبش 
کوچه  ی نوبخت کشــیده می شوم. دیرم شــده و از وقتم گذشته است. پا تند می کنم. در راه برگشت، 
پله ها را باال می روم از پشــت ماسک، اسم کتابی که می خواهم و نویسنده اش را می گویم. فروشنده، 
کتاب »اعتراف« تولســتوی را نمی تواند پیدا کند. می گوید چشم هایم ضعیف شده. خودم کتاب را از 
میان قفسه ها بیرون می کشم. روی پله های کتاب فروشی که به پیاده رو می رسد، کتاب را برمی گردانم 

و پشتش را می خوانم:
»پرسش من این است: حاصل آنچه اکنون انجام می دهم و آنچه فردا انجام خواهم داد چیست؟ حاصل 
کل زندگی من چه خواهد بود؟ یا به بیانی دیگر: آیا در زندگی من معنایی هست که با مرگ محتومی 

که در انتظار من است از میان نرود؟«

معنا: دهخدا : »فحوای کالم، مقصود، اراده«
 معنا: سخن : »جنبه ی معنوی و غیرمادی چیزی، باطن و محتوای چیزی، دلیل، سبب«

قالب های کوکو یا کتلت را که برایم خریده اید، در روغن داغ تابه می گذارم. نمک را به »دست آب« 
)به قول ما تبریزی ها( یا همان مواد کوکوســبزی، اضافه می کنم و در قالب ها می ریزم. شــما یک بار 

گفتید نمک کوکو سبزی را آخِر آخرش بریز که آب نیندازد.
موقع هم زدن شــله زرد و آش و هر آنچه ازین دســت، کفگیر را به لبه ی قابله نمی کوبم که محتوای 
ظرف، در آن ســنگینی نکند و ته نگیرد. این هم از ظرافت هایی است که پای دیگ شله زرد های هر 

سال، از همان اندک سخن های شما یادگرفته ام.
فکر می کنم می شود این ها » معنا « باشند؟
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داغ دار چهارروزه ی از دســت دادن ِ پدرم هستم. دیر رسیده ام. یک راست از طبقه ی منفی سه می روم به 
طبقــه ی دوم. در دفتر معاون منتظرید. می گویید آمده ام قبل از کالس ببینمت... و آغوش! مفهومی که 

دریغ شده است و دور است این  روزها.
»هم دلی« چه؟ می شود »معنا« باشد؟

امتحان های پایانی ترم اول است، برگه ها را باید در مدرسه تصحیح کنیم. نشسته پشت میز دبیران و 
مشــغول تصحیح برگه های ادبیات و امال، غروب آفتاب چهارشنبه را تماشا می کنم. عقربه ها نزدیک 
ســاعت هفت می شوند.گوشــی همراهم برای چندمین بار زنگ می خورد و صدای دختر و پســرم را 
می شــنوم. برگه ها هنوز تمام نشــده. با تردید چندتای باقی مانده را در پوشه ای می گذارم و از مدرسه 

بیرون می زنم. انگشتانم از سوز سرمای دی ماه یخ زده، سوییچ را به سختی می چرخانم.
 صبح پنج شنبه معاون زنگ می زند؛ برگه های امال را نمی تواند پیدا کند! وحشت وجودم را فراگرفته. 
تمام بدنم می لرزد. دهانم گس و تلخ شده. صاف و مستقیم حقیقت را می گویم. دلم می خواهد هزار سال 
از پنج شــنبه تا شنبه طول بکشد تا همه ی حافظه ها پاک شــوند، دلم می خواهد اتفاقی بیفتد برایم از 

جنس نابودی، که هرگز برنگردم مدرسه اما... هیچ اتفاقی نمی افتد.
شنیدم شما فقط لبخند زده بودید و گفته بودید بچه ی شیرخوار دارد. نمی تواند که مدام مدرسه باشد.

دیگر یقین دارم بزرگواری و گذشت »معنا«ست.

سالم شما را به صاحب کعبه می رسانم و یادتان می کنم وقتی گربه های مدینه را می بینم. ابتدای جلسه ی 
شورای شهریور 98 است. وارد کتاب خانه می شوید، همه به احترام برمی خیزند و شما می گویید آمده ام 

»حاج خانم تان« را ببینم! و این بار نه فقط من، که همه ی ما دل ضعفه می رویم از دیدن تان.
شادی بخشیدن که نمی تواند معنا نباشد؟ شما بگویید!
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آرتور کریســتال در ُجستار »زندگی و نویســندگی« می گوید: »این فناپذیری انسان و مواجهه اش با 
مرگ است که به زندگی معنا می بخشد. مرگ، نقطه ای است که همه ی آفرینش ها به هم می رسند.«

غروب یکشنبه، بیست و سه آذرماه است. تنگ در آغوش فشردن را، کنار هم بودن را، شانه ها را برای 
شکستن بغض و هق هق کردن را از ما گرفته اند. تنها، صفحه های گوشی ها و واژه ها مانده اند. تصاویر 
هم، کم کم از راه می رســند. همه پناه برده ایم به کلمه ها و جمله ها. همه پرت شده ایم در گردونه ای از 
خاطرات و یادها از سی و پنج سال همراهی ودوستی تا حتی یک سال شاگردی یا دست کم آشنایی ای 

دورا دور، و به دنبال تسکین می گردیم.
نوشــته ها را می خوانم، درهمه جــا، باور ناپذیری ها را خاطره ها را، بغض ها و اشــک های برنامه های 

بزرگ داشت را می بینم و می خوانم.
»معنا« ها بیرون ریخته اند. چونان »بذر«  هایی که به بار بنشینند. »معنا« ها بر دوش واژه ها، زندگی 

شما را توصیف می کنند. حتی از آن سوی اقیانوس ها... .
 تو خود حدیث مفّصل بخوان!

به میدان فاطمی می رسم. در صفحه ی شانزده کتاب می گوید: »یگانه ایمان راستین من در آن زمان، ایمان 
به تکامل بود. می کوشیدم خود را از نظر فکری و ذهنی تکامل بخشم.«

حاال من با خودم فکر می کنم تکامل و معنا چقدر به زندگی من رنگ بخشیده است؟
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خانم نیامیر عزیز،
 همه از شــما که حرف می زنند، از لبخندتان می گویند، از مهربانی و جدیت تان، از خوش پوشی 
و ســلیقه تان، از نظم تان، از شوخی های گاه و بی گاه تان، از رفتارهای گرم و انسانی تان، از گوش 
شــنوای تان و اهمیت تان به دردهای انســانی. من اما می خواهم از چیز دیگری بگویم که در شما 
دیدم، که مرا به ســمت شما می کشاند. از روحی که انگار، وسعت داشت، از گرمایی که انگار، 
فراگیر بود، از حضوری که به شــدت حس می شد و آدم را به سمت شما جذب می کرد. از همان 
اولین برخوردها در خرد، از اولین دیدارها و ســالم ها، این احســاس را به شما داشتم و همیشه 
دوســت داشتم یک جوری این رابطه را از نزدیک تر حس کنم. نشد... ، هیچ وقت نشد آنطور که 
دلم می خواست، مثل بقیه مدت ها کنارتان بشینم و حرف بزنم؛ نه وقتی در راهنمایی بودید و نه 
حتی وقتی به پیش دبستان آمدید. همیشه اوضاع جوری می شد که انگار نمی شد؛ ولی شما از همان 
اولین دیدار، با من گرم بودید. آنقدر گرم که فکر می کردم شاید مرا از جای دیگری می شناسید. 
بغل می کردید، با شوخی های خاص خودتان، صدایم می کردید. حتی وقتی پیشتان نبودم، سراغم را 
می گرفتید. به حســابم می آوردید. چطور مرا می شناختید و می دانستید که این توجه های از دور، 
این قدر قلبم را گرم می کند؟ چطور همه را خوب می شناختید؟ به انحنای روح شان مسلط بودید و 

از دری حرف می زدید که دل ها را آرام می کرد؟ 
آرامش! آدم در حضور شــما ذوب می شد از آرامشــی که در حضورتان بود، در کالم تان بود، در 
نگاه تــان بود. از آرامش عمیقی که از اعماق وجود داشــتید و پخــش می کردید. در این روزهای 
ســخت که می گذرانیم، در این بیماری و سنگینی و سردی که زندگی را به پیش می بریم، چقدر 

حضور آرام شما، جایش خالی خواهد بود. روح تان شاد باد! 

مرگ را حقیر مي کنند عاشقان
زندگي را بي نهایت

 بي آنکه سخني گفته باشند جز چشم هاي شان
 بي آنکه از پاي افتاده باشند از زخم هاي شان

عاشقان ایستاده مي میرند،
 عاشقان ایستاده مي مانند.

ـــمی ـــرا هاش زه



خانــم نیامیر عزیز و نازنین، مشــاور ما در پایه ی ســوم 
دبیرســتان بودند، در خرد خیابان ســهیل. من آن ســال، 
در میانــه ی مقطع دبیرســتان، تغییر مدرســه داده بودم و 
دانش آموز تازه وارد مدرسه ی خرد بودم. خانم نیامیر، برای 
من نماد تمام آنچه یک مشــاور باید باشــد، بود. برای من 
نفــس تازه ای بود که به روح خســته ام دمید و جان تازه ام 
داد. بی منت، مهربان بود؛ بی دریغ، محبت می کرد، بی حساب، 
بغل می کرد. بسیار شنوا بود. به غایت صبور بود. ملیح بود و 
شوخ طبع و ظرفیت عجیب و باالیی در پذیرفتن دیدگاه های 
متفاوت داشت. دو نوع لبخند داشت: یکی شاد بود و پر از 
شــیطنت و دیگری عمیق، که غمی غریب درش نهفته بود. 
خوش لباس بود و همیشــه، روســری و مانتو و کفشش با 
هم، ِست بود. از آن هنگام که خبر را شنیدم، دائم به خانم 

نیامیر و به خاطراتی که باهاشان داشتم، فکرکردم. چند خاطره، پر رنگ تر از بقیه در ذهنم نقش بست: 
سوم دبیرستان بودیم. برای اردوی یک روزه به منظریه رفته بودیم. هنگام برگشت و در اتوبوس، یکی از بچه ها که صدای 
خوبی داشــت، شــروع به خواندن کرد و خطاب به خانم نیامیر، تصنیف »تو ای پری کجایی؟« را خواند. خانم نیامیر با 

لطافت خاص خودش، شروع به خندیدن کرد و با او همراه شد ...
 تازه از آمریکا برگشته بودم. یک روز رفتم مدرسه و برای دیدن خانم نیامیر، به قسمت پیش دبستان رفتم. تازه تعمیراتی 
انجام داده بودند و فضای پیش دبستان را عوض کرده بودند. خانم نیامیر با ذوق فراوان، پیش دبستان و تغییرات آن را به من 
نشان داد. نزدیک شب یلدا بود. یک کرسی بر پا کرده بودند و وسایل سفره ی شب یلدا را با سلیقه، رویش چیده بودند. 

با عشق، همه جا را به من نشان داد و برایم از شیرینی کار با بچه ها گفت.
 ... و آخرین باری که دیدمش؛ آمده بودند دیدن منزل نوی ما. من آن وقت باردار بودم. چقدر از حضورش در خانه ام ذوق 
زده بودم. قبل از رفتن به من گفت که میایم به دیدار تو و پسرت، هر وقت که فارغ شدی ... اما حیف ... حیف که ناگهان، 
چقدر زود، دیر می شود... دلم می خواست یک بار دیگر، بی دریغ و ناگهان، به سبک خانم نیامیر، بغلش می کردم. سفت در 

آغوش می کشاندمش و به او می گفتم دنیا بدون شما، یک گوشه ی امن و مهربان خیلی کم دارد... خیلی.

زهـــرا ســـهراب پور
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من از کســی می گویم که به گمانم همین نزدیکی هاســت. همین بین ما... کنار تو 
یا کنار من، کســی که بیدارتر و بیناتر از همه ی ما نشســته، می شنود و می خواند 
.راستش بر دلم، با اولین دیدار، نشست. من هرگز نه شاگردش بودم و نه همکارش؛ 
اما هر بار که می دیدمش به دلیلی بود و بیشترش به خاطر دیدن مدیر و معلم هایم. 
وقتی به مدرسه می رفتم، او آنجا بود و با اولین نگاه، آشنا شدیم ... با متانت و وقاری 
از جنس انسانیت. او هرگز انسانیت را فراموش نکرد. لبخندی توأم با بزرگ منشی 
داشت و صبوری؛ حتی در سال هایی که می دانستم فشارهای زیادی را تحمل می کند. 
شــاید ردی از غم در چشــم هایش دیده می شد، اما با سکوت و آرامش، آن را پاک 
می کرد که بچه ها نبینند... و بچه ها دیدند آنچه او بر جا گذاشت. دیدند روزهایی 
را که با درد و نفسی تنگ، با مرگ مبارزه کرد. دیدند، نه به چشم، که گاهی دیدن، 
تنها با قلب است و با احساس و دریافتی غریب...، اما دیدند که او در همان روزها 
هم صبر و آرام بودن را پای تخته ی بزرگ زندگی نوشت و وقتی در حال رفتن بود، 
 گفت یادتان باشد که صبوری قدرت است و باز، یادتان باشد که پرواز روح، مردن 

آدمی نیست؛ بلکه اول زندگی است.

فاطمـــه مصطفـــوی
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طرح از: لیا غفوری آشتیانی



ما را همه چیز شکست. درست مثل یک گلدان شیشه ای محّدب، که پر گل باشد یا که نباشد، هر 
بادی، هر نوری، هر زوری از هر طرف سررسید، از درون و از بیرون ما را شکست. تکه تکه و پخش 

و  پال، روی طاقچه های بی صاحب یا باصاحب.
ذوب شــدیم. تکه تکه های پخش و  پالی مان را گرفتند روی آتش، زیر آفتاب، وسط بیابان معلّق، و 

ذوب مان کردند؛ روان و ملتهب و پریشان و بی جهت، ولنگار.
به هر جهت، بلند شدیم هربار. سی باره، صدباره، هزارباره بلند شدیم. انگار یک قالب نامرئی جمع 

کرده باشد یک هو و بی هوا توی خودش آن شیشه ی مذاب را، مطمئن و مسلّم و سفت و سخت. 
قالبی آشنا، نه به نام که به غریزه. چیزی شبیه غریزه، دیرینه و پایدار و مبرهن. مثل صدا که با گلو 

آشناست بی آنکه حرفی زده باشند با هم درین باب. 
بلند شدیم هربار به هر منوال، سی باره، صدباره، هزارباره بلند شدیم. انگار یک فوت کوتاه ناملموس، 
درســت، به موقع، و به واقع هم درست، مثل نفس از درون، جال داده باشدمان؛ کوتاه و سریع و موقّر. 

آن طور که صاعقه، ابرها را سرجای شان می نشاند، وسط آسمانی درهم  برهم و شلوغ. 
یک وقت ها که نفس می کشم، انگار تو نفس کشیده باشی در من. 

انگار تو جال داده باشی.
تو ابرها را سرجای شان نشانده باشی.

این روزها دائماً کوه می روم. فهمیده ام اگر به اندازه ی کافی باال  رفته باشم، عرق ریخته باشم، تکه تکه های 
پخش و پال را پذیرفته باشم، زیر آفتاب، تن به آتش سپرده باشم، قالِب به غریزه آشنای سال های دور را 
به یاد آورده باشم؛ چشمانم را که ببندم، چهره ات را برای یک ثانیه که به یاد  بیاورم، آن وقت... فهمیده ام

نفس که می کشم
انگار تو نفس کشیده  باشی در من. 

انگار تو قالب گرفته باشی، فوت کرده  باشی. تکه تکه های پخش وپال، پودر و معلّق و بالتکلیف را، 
سر جای درست خودشان نشانده باشی.

درست مثل غریزه. 
چیزی شبیه غریزه. 

دیرینه و پایدار و مبرهن.
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ســـارا افـــراز
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کالس درس من
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خالقیت جزئی جدانشدنی از ریاضیات است و اگر این خالقیت با زیبایی شناسی ترکیب شود، چه طرح های 
چشم نوازی را که پدید نمی آورد و هندسه همان جایی است که می توانی خالقیت و هنرت را به چالش بکشی. 
چند وقت پیش که در مســائل ترسیم به دنبال طرح های ویژه می گشتم تا در کالس درس، به دانش آموزانم 

نشان دهم در گشت و گذارهایم در هندسه نقوش، به طراحی لوگو رسیدم. 
در دنیای تجارت، بسیاری از مشتریان، به لوگو شرکت ها و برندهای مختلف، توجه زیادی دارند و این مسئله 
به همین دلیل، سهم زیادی در شناخت و فروش محصول در جامعه دارد. محیط زندگی ما سرشار از اشکال 
مختلفی است که به گونه ای به هم ربط پیدا می کنند و اغلب افراد، از مفاهیم پنهانی در پشت آن ها، اطالعی 
ندارند. جالب است بدانید که هر شکل هندسی که در اطراف تان مشاهده می کنید، نکته ای روان شناختی در 
دل خود جا داده است؛ برای مثال در طرح لوگوی یک برند تجاری، شکل هایی که لبه های گرد و نرم دارند، 
احســاس نزدیکی بیشــتری در افراد ایجاد می کنند و حس انعطاف پدیری، صلح و تنوع را منتقل می کنند؛ 

یا اشــکالی که لبه های تیز و برنده دارند، اقتدار آن برند 
تجاری را نشــان می دهند. درمیان اشکال هندسی، مربع و 
مستطیل از لحاظ روان شناسی نشانه ی ثبات و نظم اند و 
در ذهــن مخاطب، اطمینان را تداعی می کنند. مثلث مانند 
مربع دارای نظم و هماهنگی است و مفاهیم آن با طبیعت 
پیونــد دارد و دایره مفهوم ابدیــت و بی نهایت را در خود 
پنهــان کرده اســت و برای تداعی مفهــوم تکاپو در ذهن 
مخاطب، می توانیم از دایره استفاده کنیم. لوگوی شرکت 

اپل و لوگوی توییتر، از این دسته اند.

داورپنـــاه نـــدا 

دنیـــای زیبـــا و خـــالق ریاضـــی
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 ضمن گشت وگذارم در دنیای لوگوها، ناگهان جرقه ای در ذهنم زده شد: چرا من از بچه ها نخواهم که 
با خالقیت و ایده پردازی، یک لوگوی اختصاصی برای خود درست کنند؟ و این ایده، پروژه ی جدید 
هندسه ی امسال شد: طراحی لوگو با استفاده از اشکال هندسی و برای هر شخص به صورت انحصاری؛ 
یعنی لوگوهایی که بچه ها به عنوان امضای خودشان داشته باشند و گاه گاهی در انتهای تکالیف و یا 
برگه ی امتحانی خود، آن را رســم کنند و یا حتی به  عنوان پروفایل خودشــان، از آن استفاده کنند. 
لوگوهایی با معنا که نشــانگر اسم یا مشخص کننده ی عالیق، ویژگی ها و یا خصوصیتی از خودشان 
باشد. ظرافت، سادگی، زیبایی و خالقیت نیز در این پروژه، مد نظرمان بود. طرح هایی که بچه های دهم 
و یازدهم فرستادند، به واقع زیبا و چشم نواز بودند، آن قدر که انتخاب را برای من مشکل می کردند. 
چند نمونه از طرح ها را به همراه توضیحات شــان در اینجا می بینیــد. از همه ی دانش آموزان عزیز و 

خالق، بابت همراهی و مشارکت در این ایده تشکر می کنم.  

پارمیس حقی
از نیم دایره و خط برای p که اول اســمم )پارمیس( 
اســت و از خطوط موازی و عمود بــر هر دو، برای 
ایجاد H که اول فامیلی ام )حقی( است استفاده کردم 
و از مثلث هم برای سرعت چرخش انرژی در جهان.

هلیا بلورچی
من این لوگو را کشــیدم چون دوســت داشتم 
لوگویم شکل های هندسي متفاوتی داشته باشد 
که در کنار هم، بتوانند یک ترکیب هندسي 
ایجاد کنند. ســعی کردم در این لوگو شــکل 
ساعت شنی را نشان دهم؛ زیرا زمان برای من 

مهم است.
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غزل نکو اندام
پیانو امیدی اســت برای نفس کشــیدن. 
هنگامی که شروع می کنی به نواختنش 
انگار حصاری از محبت اطرافت می پیچد 
تا از تــو در مقابل زندگی مراقبت کند؛ 

درست مثل آغوش مادرم.

نیکی ساعتیان
از مثلث و دایره تشکیل شده. شبیه گل 
الله  است و برایم نماد هلند است و من 
را یاد خاطرات خوبم در آنجا می اندازد. 

رنگ آبی هم به من آرامش می دهد.

بهار بختیاری
کوسن مادربزرگ 

تمامی این لوگو با قاعده ی تقارن کشیده 
شــده و پرگار، تنها وســیله ای است که 

برای کشیدن آن الزم است.
بعد از کشــیدن دایره ی اصلی، با کشیدن 
چنــد ربع دایره ، نیم دایره و ... به صورت 
متقارن، شــکلی به دست می آید که اگر 
آن را رنگ آمیزی کنیم، شباهت بسیار 

زیادی به کوسن های مادربزرگ ها دارد.
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مانا مرادی
کامل نبودن تکه ها و کنار هم قرار دادن آن ها 
را دوســت دارم، مانند درســت کردن پازل و 

ساختن شکلی کامل.

هدیه قدسی
وقتی بار اول مدادم را برداشتم و شروع کردم به طرح زدن، 
دلم می خواست اولین لوگویی که می کشم بخش کوچیکی 
از »من« را به تصویر بکشد. بدون شک این طرح، آخرین 
لوگویی نیست که کشــیدم، ولی می دانم چند سال دیگر 
کــه این عکس را ببینم به »من« اآلنم لبخند می زنم. حرف 
H وســط لوگو، حرف اول اسمم اســت. اگر لوگو را 90 
درجه بچرخانید ســمت راست، عدد 17 دیده می شود که 
روز تولدم است و قسمت باالی لوگو هم یک راه به سمت 
باالست و هم سقف یک خانه است که نشانه ی معماری، 

کار مورد عالقه ام است.
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نوشته های طنز حال ما را خوش می کنند. با بزرگنمایی، توصیف های اغراق آمیز، بازی 
با کلمات و اســتفاده از نکات ظریف و جذاب، می توان در واقعیت ها دخل و تصرف 
کرد و آن ها را به ماجراهایی خنده دار بدل کرد. هنر طنز این اســت که از همه چیز، 
ماجرایی خنده دار می ســازد، حتی از موقعیت های ناراحت کننده ای که ممکن اســت 
تلخی شــان ما را بیازارد. با طنز می توان حتی شوخی شوخی، حرف های جدی زد. طنز 
خیلی وقت ها به ما یاد می دهدکه شــرایط سخت خودمان را زیاد هم جدی نگیریم و 
بدانیــم همه چیز، خوب یا بد، باالخره می  گــذرد و باخنده و همدلی می توان، در جمع 
بزرگ تری از انسان ها به مشکالت خندید و چشم خود را به روی شان بست، و یا با 

قوتی دو چندان، با آن ها مقابله کرد.
در این عصــر کرونایی، با تعــدادی از نهمی ها، کمی با آمــوزش مجازی و پدیده ی 
»وب کــم دادن«، شــوخی کردیم. موضوع را خود بچه ها پیشــنهاد دادند و خواندن، 

انتخاب و ویرایش نوشته ها نیز، به عهده ی خودشان بود. 
با هم بخوانیم و با هم بخندیم:

مرضیه مدنی رزاقی

ـــذرد ـــه می گ ـــم چ ـــن وب ک ـــت ای پش

هلنـــا حمیدی فـــر
آریانـــا رضایـــی
ســـیفی الیـــکا 
ــی ــوگل صانعـ سـ
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وب کم، موجودی وحشــتناک و هیوالیی ترسناک. کلمه ای که وقتی از دهان معلم خارج می شود، مو بر تن 
دانش آموز سیخ می شود؛  اما واقعاً پشت آن وبکم چه می گذرد؟ 

باید برای تان بگویم که اگر نگاهی به پشت دوربین بیندازید، دانش آموزی خسته و کالفه را می بینید. اشتباه 
نکنید! قیافه ای که مشــاهده می کنید به خاطر فشــار درسی نیســت. دلیل این قیافه ی در هم رفته، مشکالت 
اینترنتی کوچک و بزرگ است. در کل انگار هر سیستم آموزشی مجازی با ما مشکل دارد، از اسکای روم 
گرفته تا بیگ بلو باتن. یا نمی توانیم به صدا وصل شــویم، یا میکروفون روشن نمی شود و معلم فکر می کند 
خوابیم، یا ســرعت تایپ به اندازه ی ســرعت حلزون، پایین می آید و تازه بعد از این که معلم ده سؤال دیگر 
می پرسد، پاسخ اولین سؤال شما ارسال می شود و یا وقتی معلم تند تند درس می دهد و تو داری مطالب درسی را 
با سرعت یوسن بولت*، کلمه به کلمه در دفتر وارد می کنی، ناگهان صدا قطع و وصل می شود و چند کلمه را 
نمی شنوی و این اتفاق آن قدر تکرار می شود که تا آخر کالس، یادداشت هایت پر از جا  خالی های سفیدرنگ 
می شود. از همه رنج آورتر، بیرون افتادن، از کالس است. تصورکنید که تازه دارید درس را می فهمید و مطلب 
دارد برای تان جا می افتد که یک دفعه صفحه، ســیاه می شــود... و خودتان بقیه اش را بهتر می دانید. فکر کنم 

ِسرور، آن قدر بچه ها را از کالس مجازی، بیرون پرت کرده که می توانیم تابلویی از رکوردها بسازیم. 
حاال بگذارید یک نکته هم از پشت صحنه ی مرتب و آراسته ی این دوربین بگویم: لحظاتی قبل از فعال کردن 
وب کم، ما باید به همه چیز فکر کنیم؛ مثالً اول بایدکامالً مطمئن شــویم که اتاق و پس زمینه، تمیز به نظر 
می رسد، پس به سرعت، توده ی لباس ها و وسایل روی هم انباشته شده را به آن طرف اتاق منتقل می کنیم. اگر 
هم مقنعه، شال یا لباس آستین بلند نپوشیده باشیم، سختی کارمان ده برابر می شود. در حالی که میکروفون 
روشــن است، ســعی می کنیم با آرامش به معلم بگوییم: »خانم فکر کنم دیگه اآلن باید وصل بشه.« و ... در 
همان حال بدون ســر و صدا، در کمدمان، لباســی مناسب پیدا می کنیم و می پوشیم و بعد از اینکه وب کم را 
خاموش کردیم، دیگر می توانیم نفسی راحت بکشیم. خالصه، در این دوره ی کرونا، وب کم کلمه ای است که 

تمام مشکالت دانش آموزان را در خود خالصه می کند. 
* Usain Bolt دونده ی دو سرعت، اهل جاماییکا 



ــذرد ــه می گـ ــم چـ ــت آن وب کـ پشـ
ـــان راد ـــا احمدی روش

27

هر روز، ساعت هفت و چهل دقیقه بیدار می شوم و لپ تاپم را روشن می کنم . با قیافه ای خواب آلود به آن خیره می شوم و 
معلم ها درس را شروع می کنند.

همان طور که روی میز خم شده ام، بعضی از نکات مهم را که معلم می گوید و من حواسم هست را می نویسم؛ البته که این 
نکات همیشه دو یا سه جمله هستند. 

در زنگ تفریح بچه ها تند تند پیام می دهند و از هم می خواهند نکاتی که معلم سرکالس گفته را بفرستند. اکثر بچه ها 
هم مانند من، چیزی ننوشته اند، اما ناگهان یکی از بچه ها، ده صفحه نکته، که معلم در آن زنگ گفته را می فرستند و تازه 
می گوید مطمئن نیستم کامل نوشته ام یا نه. با دیدن آن نکات، مخم سوت می کشد و اصالً باورم نمی شود که من هم، سر 
همان کالس بوده ام. با خودم می گویم مهم نیســت، در فرصت مناسب همه ی آن ها را می نویسم، اما نمی  دانم این فرصت 

مناسب کی از راه می رسد. 
زنگ تفریح که تمام شد، دوباره کالس شروع می شود و معلم از من می خواهد که وب کم بدهم. ناگهان از جا می پرم و 
شالم را دورسرم می پیچم و سعی می کنم لپ تاپ را طوری تنظیم کنم که کسی متوجه نشود هنوز تختم را مرتب نکرده ام.
حاال همه چیز آماده است برای روشن کردن وب کم که ناگهان زنگ خانه به صدا در می آید. از بخت بد من کسی جز من 
و خواهرم خانه نیست و او هم طبق معمول، ساعت ده صبح خواب است و به هیچ وجه حاضر نیست از جایش بلند شود. 
برای معلم تایپ می کنم که فکر کنم نتم ضعیف است و احتماالً یک مقدار طول می کشد تا صدا و تصویرم بیایند. معلم 
می گوید مشکلی نیست و من به سمت در خانه می دوم و با مادرم و مادربزرگ و پدربزرگم، مواجه می شوم و شروع به 
سالم و احوال پرسی می کنم. باالخره به اتاقم بر می گردم و با خود فکر می کنم که همه چیز آماده است، ولی مادربزرگم 
و مادرم دارند بلند بلند صحبت می کنند. با خودم فکر می کنم دیگر چاره ای نیســت و باید با همین وضع میکروفون و 
وب کم را روشن کنم. به محض روشن کردن آن ها، خواهرم از خواب بلند می شود و او هم به جمع مادربزرگ و مادرم 
اضافه می شود و صدای حرف زدن بیشتر می شود. در همان موقع وانتی از بغل خانه مان رد می شود و با بلند گویش می گوید: 
» آهن قراضه وســایل منزل خریداریم.« می خواهم زمین دهن باز کند و من داخل آن فرو بروم، اما معلم با لبخندی که 

نشان دهنده ی   درک کردن وضعیت من است، آرامم می کند .
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در پشت آن وب کم چه می گذرد؟ خب سؤال آسانی است، ولی سخت است که این همه صداقت داشته 
باشــیم و آن را در انشــای مان بیان کنیم. همه ی ما در زنگ های اول، مخصوصاً روزها ی شــنبه آماده 
نیستیم. یا روی تخت خوابیده ایم و با چشم های خواب آلوده به لپ تاپ زل زد ه ایم و با بی حوصلگی به 
حرف های معلم گوش می دهیم؛ یا خیلی راحت به یکی می گوییم که وقتی معلم صدای مان کرد، به ما 

زنگ بزند و خبر بدهد و با خیال راحت به خواب مان ادامه می دهیم. 
زنگ های دوم کمی اوضاعش بهتر است، حداقل از روی تخت مان پا شده ایم و شاید آبی هم به دست و 
صورت مان زده ایم و پشت میز نشسته ایم. هیچ وقت در زنگ اول و دوم از کسی انتظار نداشته باشید 
که وب کم اش را روشــن کند، چون این که از پشت میز یا تخت بلند شود، لباس آستین بلند بپوشد، 
موهایش را مرتب کند، یک شــال انتخاب کند و ســرش کند و بعد کلی روی صدایش کار کند و 

صدایش را صاف کند تا معلوم نشود تا اآلن خواب بوده، واقعاً کار سختی است.
البته بستگی دارد. هیچ وقت کســی جرأت ندارد وقتی معلم شیمی زنگ اول می گوید: »وب کم ات را 
روشــن کن.« بگوید نه. در غیر این صورت باید به دنبال یک دلیل دیگر باشــد؛ مثالً: »خانم اینترنتم 
خیلی ضعیف است، اگر دوربینم را روشن کنم، پرت می شوم بیرون.« یا »خانم من وب کم بدهم، صدایم 
خراب می شــود.« و البته یک راه ساده تر هم هست: این که از کالس بروی بیرون و چند دقیقه بعد از 
چند دقیقه برگردی. بنظرم بهترین کار این است، چون نیازی نیست معلم را قانع کنی و دنبال دلیل های 
جدید باشی. ولی بعضی معلم ها هستند که کمی مهربان تر ند و با این حرف که آماده نیستم یا نمی توانم، 
قانع می شــوند و با منفی دادن و کم کردن نمره، آدم را تهدید نمی کنند. خواستم بگویم که اگر از این 

معلم ها دارید، بدانید خیلی خوش شانش هستید، چون از این معلم ها هرجایی نیست.
در آخر هم بگویم وقتی وب کم را روشــن می کنیم، بهتر است از ما نخواهید از جای مان بلند شویم، 
چون آن موقع با طرز لباس پوشــیدن مان )مثالً پوشــیدن هودی با شلوار راه  راه سبز و قرمز( به کلی 

صنعت مد و استایل را جابه جا می کنیم.



ــذرد ــه می گـ ــم چـ ــت آن وب کـ پشـ
از الی پلک های نیمه بازم، به کالس نگاه می کردم که بحثی در آن جریان داشت. به 
هیچ  وجه نمی خواستم از تخت خواب دل بکنم، اما گرسنه ام بود. حین خوردن صبحانه 
روی میزم، که پر از دفتر و کتاب بود، دستم خورد به لیوان شیر و روی لباس وکتاب 

و میزم ریخت.
لیوان را که در حال قل خوردن بود، قبل از افتادن روی زمین، گرفتم که صدای معلمم 
را شنیدم: »من صدا و تصویر خانم شینا شریفی رو وصل می کنم.« چی؟ اآلن؟ اآلن باید 
تصویر وصدای من را با لباس خواب خرسی ای که رویش شیر ریخته، با دهان پر و در 

حالی که نمی دانم کدام سؤال هستیم، وصل کنید؟ 
نفهمیدم چطور سویی شــرتم را از کمد در آوردم و روی لباسم پوشیدم.  لقمه ی داخل 
دهانم را بدون گاز زدن، قورت دادم و در حالی که صورتم قرمز شده بود، دوربین دادم 

و صدایم را وصل کردم. لبخند زدم: »سالم خانم!«
»شینا ما اون سؤال رو حل کردیم خیلی طول دادی.«

صورتم وا رفت: »بله خانم ببخشید؛ من خاموش می کنم.« ولی قبل از این که تصویر را 
خاموش کنم، جمله ی معلمم میخ کوبم کرد: »راستی، دفعه ی بعد که سرکالس چیزی 

می خوری، قبل از وصل کردن تصویر، دهانت رو تمیز کن!«

29

ــریفی ــینا شـ شـ



ــذرد ــه می گـ ــم چـ ــت آن وب کـ پشـ
همه  چیــزدر کالس آنالین برایم جذاب بود تا روزی که یکی از معلم ها به من گفت وبکم 
بدهم. از استرس دستانم یخ زده بود و از شانس بدم، آن روز هیچ شال و مانتویی کنار دستم 
نبود. مجبور شــدم داد بزنم که یکی برایم شــال بیاورد و برای آنکه معلمم نفهمدکه مانتو 
ندارم، آنقدر آستین تی شرتم را پایین کشیدم که یقه ی تی شرتم روی سر  شانه هایم آمده بود. 
از استرس اینکه نکند  قیافه ام خیلی ضایع باشد، خودم را قبلش توی دوربین لپ تاپم مرتب 
کردم. با ترس و لرز وب کم را وصل کردم، ولی از اینکه هیچ چیزم شبیه چیزی که چند دقیقه 
قبلش توی دوربین لپ تاپم دیده بودم نبود، شوکه شده بودم. آن لحظه بود که حرف ها شروع 
به چرخیدن توی ذهنم کردند: وای چرا نیم رخ راستم این قدر تاریکه؟! بذار یک کم جا به جا 
بشم... . واااای چرا بدتر شد؟ چرا همه چی توی وب کم برعکسه؟! چرا آن قدر بد افتادم اونجا؟! 
شــاید اگه یک کم دیگه جا به جا بشم درست بشه... وای فکر کنم معلوم شد تی شرت تنمه! 
نکنه اآلن نتم قطع شه و صورتم یه جور بدی وایسه و بچه ها ازش عکس بگیرن! نکنه اآلن 
مامانم با تلفن بیاد و شــروع کنه اینجا حرف زدن و نفهمه من میکروفون و وبکم دادم! وای 
چرا خانم نمي گن قطع کن وب کمت رو؟ وای فک کنم االن کیانا داد مي زنه و یه جوری صدام 
مي کنه که قابل پخش تو کالسا نیس! دارم خل مي شم! ولی با این حال، همچنان با یک لبخند 
ملیح خانم را نگاه کردم که نفهمد توی مغزم دارد چه اتفاقاتی می افتد!  باالخره خانم گفتند 

که وب کمم را قطع کنم و یک دفعه، آن حجم استرس از روی دوشم برداشته شد.

شـــرافتی یکتـــا 
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ــذرد ــه می گـ ــم چـ ــت آن وب کـ پشـ

فاطمـــه یکتـــا ایپچـــی لـــر

فایضـــی روژیـــن 
صبح ساعت هفت و چهل و پنچ دقیقه، کالس ها شروع می شود. با خودت می گویی: 
»نه بابا معلم صدام نمی کنه نمی خواد شــالم رو ســرم کنم.« ولی بعد از چند دقیقه 
معلم صدایت می کند. وقتی اسمت را می شنوی با چشم های پف کرده و لباس خواب، 
مثل فرفره از جایت بلند می  شوی و با خودت می گویی: »ای بابا آخه اآلن؟ واقعاً اآلن 

موقعش بود؟« 
ســریع یک شال برمی داری، ســرت می کنی و وب کم ات را روشن می کنی. خودت را 
با لباس خواب، شــال و قیافه ی پف کرده نگاه می کنی و از دیدن خودت وحشــت زده 
می شــوی، ولی دیگر نمی توانی کاری کنی و مجبوری با همان قیافه ، سریع به سؤال ها 

جواب دهی.

وقتی حرف از وب کم زده می شــود، اولین چیزی که به ذهن آدم می آید، اتاق بازپرسی 
اســت؛ آن هم در زندانی به نام مدرســه ی مجازی، چون در بیشــتر اوقات تنها کسی 
می شوی که دوربینش روشن است و بقیه او را می بینند و همه ی تمرکزها روی تو است 
که یک پارچه  دور آن صورت خواب آلوده ات کشیده شده و باید خیلی خوش شانس 
باشــی که اینترنت یاری کند تــا زمانی که قیافه ات به بدترین حالت ممکن اســت، 

تصویرت پاز نشود.



ــذرد ــه می گـ ــم چـ ــت آن وب کـ پشـ
آویـــن ناجیـــان

روژینـــا فیـــاض نکـــو
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داستان از این جا شروع می شود که خانه ی ما همین طوری هم اینترنت خوبی نداشت و 
خدا با خودش گفت: »خب اینترنت اینا اصالً خوب نیســت؟ پس چی بهتر از این که 
کالس های خواهرش هم آنالین بشه.« کالس های آن ها هم آنالین شد و حاال اینترنت 
من هر روِز خدا در حال مردن اســت؛ و بدتر از این چیســت؟ بدترش این اســت که 
بچه ها موضوع جدیدی برای پیچاندن کالس پیدا کرده اند، این که بگویند اینترنت شان 
ضعیف است؛ یا از آن مرحله باالتر، اینترنت شان را قطع می کنند و معلم ها هم دیگر 
فهمیده اند و مِن بدبخت این وســط چه می شــوم؟ هیچی! فقط اسمم می رود توی دفتر 

معلم ها، در لیست آن آدم هایی که سعی دارند  معلم را بپیچانند.

هیچ کس به غیر از ما و خدا نمی داند که پشت وب کم های مان چه اتفاقی می افتد...
خدایی اش وقتی مدرسه ساعت یک ربع به هشت شروع می شود، معلم ها چه انتظاری 
می توانند از ما داشــته باشــند؟ آیا واقعاً این انتظار را دارند که هفت از خواب بیدار 
شویم، عین دخترهای خوب، صبحانه بخوریم، صورت مان را بشوییم، ورزش کنیم و 

سرحال باشیم؟!
می توانم قول دهم که هیچ کس برای زنگ اول آماده نیست. همه در تخت شان لم داده اند 
و در خلسه به  سر می برند. اگر بگویم زمانی که معلم صدای مان می کند مثل فرفره از 
جای مان می پریم و شال مان را سرمان می کنیم، دروغ نگفته ام. اما راستش این شال برای 
زنگ های اول خیلی هم مناسب است، چون اگر قرار بود معلم ها موهای مان را ببینند، 

حتماً می فهمیدند که پشت آن وب کم ها چه می گذرد.
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ــذرد ــه می گـ ــم چـ ــت آن وب کـ پشـ

هر دانش آموزی یک کاری پشــت آن وب کم می کند: یکی زیر پتوست، یکی خروپف 
می کند، یکی صبحانــه می خورد، یکی مثل یک دانش آموز نمونــه، نکته های درس را 
می نویسد، یکی سر کالس دینی، تکلیف ریاضی تحویل می دهد، یکی در فضای مجازی 
است، یکی پفیال می خورد )انگار سینماست(، یکی با دوستش ویدیوکال می کند، یکی 
فیلم می بیند، یکی در حال اخطار دادن به دوستش است، چون معلم صدایش کرده، یکی 
در حال پوشیدن هول هولکی شال برای روشن کردن وب کم است، یکی عین برق و باد 
به دستشویی هجوم می برد که در این میان معلم صدایش نزند، یکی در حال دست و پنجه 
نرم کردن با خواهر یا برادر کوچکترش اســت، یکی اصالً خودش پشت وبکم نیست 

و در حمام آواز می خواند و ... بله، هر دانش آموزی یک کاری پشت آن وب کم می کند.

ـــور ـــا سلحش لی
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ریاضــی
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بعضی از مســائل و حدس های مطرح شــده در دنیای ریاضیات، در ظاهر خیلی ساده به نظر می رسند، اما 
می توانند از مسائل حل نشدنی ریاضیات محسوب  شوند. یکی از این مسائل، حدس اثبات نشده ای است که 
در سال 1742 میالدی توسط کریستین گلدباخ، مطرح شد. او حدس زد که هر عدد صحیح زوج بزرگ تر 
از 2 را می توان به صورت جمع دو عدد اول نوشــت؛ برای مثال 12، عددی زوج و بزرگ تر از 2 اســت و از 
جمع اعداد 5 و7 که دو عدد اول هستند، به وجود می آید. شما نیز می توانید برای اعداد زوج دیگر، مثال هایی 
پیدا کنید. اگر به تصویر اول دقت کنید، در نمودار خواهید دید که اعداد صحیح زوجی که  بزرگ تر از 2 
و کوچک تر از 52 هستند، چگونه به صورت جمع دو عدد اول، نوشته شده اند. به دایره های سیاه و اعدادی 
که با رنگ سیاه در همان سطر نوشته شده اند، توجه کنید و با دنبال کردن نوارهای صورتی و بنفش که 
از هر دایره عبور کرده است، دو عدد اولی را پیدا کنید که وقتی با هم جمع شوند، عدد زوج مورد نظر را 
می سازند . ممکن است یک عدد زوج به چندین صورت متفاوت، به کمک جمع دو عدد اول ساخته شود؛ 

ـــاخ حـــدس گلدب ــان ــکا محرابی رونی
ــی ــه قدس ــتار: هدی ویراس



36

برای مثال با توجه به ســطری که عدد 28 در آن نوشته 
شــده، مشــاهده می کنید که این عدد می تواند به صورت 
جمــع دو عدد اول  11و17 یا به صورت جمع دو عدد اول 

23و 5 نوشته شود.
این حدس را کریســتین گلدباخ، در نامــه ای به لئونارد 
اویلر، مطرح کــرد. در واقع صورت اولیه ی این مســئله 
این بود که »هر عدد بزرگ تر از 2، مجموع سه عدد اول 
است« که با توجه به اینکه عدد 1 در آن زمان )به صورت 
قراردادی( جزو اعداد اول دانسته می شد، توجیه پذیر بود.

اکنون که حدود 278 ســال از مطرح شــدن این حدس 
می گذرد، حتی بــا قوی ترین ابر رایانه هــا هم هیچ مثال 
نقضی که درستی این حدس را زیر سوال ببرد، پیدا نشده  

است، با این حال، هنوز هیچ ریاضی دانی موفق به اثبات کامل این حدس نشده 
 است. بدین ترتیب اثبات درستی حدس گلدباخ به یکی از چالش های مهم پیش 

روی ریاضی دانان تبدیل شده  است.
در سال 2012 توماس اولیوریا اســیلوا، پژوهشگر دانشگاه اویرو در کشور 
پرتغال، با کمک یک سیســتم ابر رایانه، توانســت صحت حدس گلدباخ را 
تانشــان دهدنشان دهد. در جدول زیر، اسامی افراد دیگری که درستی حدس 
گلدباخ را تا اعداد مشــخص شــده در جلوی اسم شــان، محاســبه کرده اند، 

مشاهده می کنید:
منابع:

دانشنامه رشد
ویکی پدیا 

http://mathworld.wolfram.com/GoldbachConjecture.html

4× 1018
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عدد اویلر یا ثابِت نِپِر، که آن را با نماد e نشان می دهند، عددی است که نمی توان آن 
را از تقسیم دو عدد صحیح، به دست آورد و در واقع، یک عدد گنگ است. این عدد به 
افتخار دانشمند سوئدی، لئونارد اویلر، عدد اویلر نامیده شده است. این عدد را  با یک 

رابطه ی ریاضی می توان تقریب زد:
»nام یک به عالوه ی یک بر روی nتوان«

بیایید ببینیم به جای n چه عددی بگذاریم تا 
عدد اویلر به دست بیاید؟

ما در ایــن رابطه  باید متغیر n را تا جایی که 
ممکن اســت، بزرگ کنیــم؛ یعنی هر چقدر 
بزرگ تر، به عدد نپر نزدیک تر! مثالً اگرمقدار 
n را 1 در نظر بگیریم حاصل، برابر 2 اســت، 
اگــر هم آن را 100000 بگیریم، حاصل برابر 

2/71827 می شود.

عـــدد اویلـــر ویراســتار: هدیــه قدســی
باطنـــی بـــاران 
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متغیر ما در این فرمول اگر به بی نهایت نزدیک شــود، به عدد اویلر هم نزدیک 
شده. عدد اویلر تاکنون تا یک تریلیون رقم تقریب زده شده و شناخته شده است.
اگر از این روش محاســبه ی عدد اویلر خوش تــان نیامده، یک روش دیگر هم 

برای محاسبه آن وجود دارد:
می توانید حاصل 1 بر روی 0 فاکتوریل به عالوه 1 بر روی 1 فاکتوریل به عالوه 
1 بر روی 2 فاکتوریل به عالوه 1 بر روی 3 فاکتوریل را محاســبه کنیم و به 

همین ترتیب ادامه دهیم.
هر چقدر تعداد جمله های ما بیشتر شود، به عدد 
نپر نزدیک تر می شویم؛ برای مثال اگر تا مخرج 
6 فاکتوریل بــرای تقریب عدد e پیش برویم، 

حاصل آن برابر با 2/718055556 می شود.
حــاال ببینیم عدد اویلر اصالً به چــه درد ما می خورد و چــرا خودمان را برای 
حساب کردنش به زحمت می اندازیم. عدد اویلر در یکی از زیبا ترین معادله های 
ریاضــی دنیا وجود دارد که اگــر در ریاضیات پیش برویم و با  روابط ریاضی و 
اعداد  بیشتری آشنا شویم،  حتماً می توانیم آن رابطه را در آینده یاد بگیریم و از 

آن استفاده کنیم.
عــدد اویلر کاربردهای فــراوان دیگری هــم دارد؛ برای مثال، در محاســبه ی 
ســود ترکیبی از آن استفاده می شود و در ســرمایه گذاری بسیار مهم است، اما 
کاربردهای این عدد شگفت انگیز در محاسبات علوم مختلف، به همین جا ختم 

نمی شود و بیشتر از این هاست. 
منابع:

1. https://blog.faradars.org/euler-napier-number

2. https://fa.wikipedia.org/wiki/E_(%D8%B9%D8%AF%D8%AF)



زیست شناسی



این روزها همه برای واکســن تازه تولید شــده ی کرونا هیجان زده هستند و حتی در برخی از 
کشــورها، توزیع گسترده ی آن نیز آغاز شده است، اما شاید شنیده باشید که واکسن کرونا، 
یک واکسن دارای ام آر ان ای )mRNA( و جدیدترین فناوری تولید واکسن در جهان است. در 

اینجا توضیح خواهیم داد که این نوع واکسن، چیست و چه عملکردی در بدن ما دارد.
واکســن های قدیمی؛ یعنی تمام واکســن هایی که تا به امروز دریافــت کرده ایم، درواقع همان 
باکتری/ ویروس کشته شده  یا ضعیف شده ی عامل بیماری بودند که به بدن ما، تزریق و موجب 
ایجاد ایمنی علیه باکتری/ ویروس اصلی می شدند. واکسن کرونا، اما، تنها، شامل بخش کوچکی 
از ماده ی ژنتیکی ام آر ان ای مورد نیاز برای ساخت پروتئین های سطحی ویروس کرونا، و نه 
تمام ویروس، است و در هنگام تزریق به بدن ما، آر ان اِی پیام رسان )messenger RNA( را 

در بدن ما آزاد می کند. اما، آر ان اِی پیام رسان چیست؟
در درون هسته ی هر یک از سلول های بدن ما ماده ي ژنتیکی ای به نام دی ان ای وجود دارد که 
دارای همه ی اطالعات و دستورالعمل هایی است که در نهایت، ما را به وجود می آورند. سلول ها 
برای استفاده از این اطالعات ژنتیکی،  یا به عبارتی برای »خواندن« دی ان ای، از روی آن رونویسی 
کرده و آر ان ای را به وجود می آورند. به این آر ان ای، که از هســته ی ســلول خارج می شود تا 
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رایـــان ســـاقیان

واکســـن کرونـــا چطـــور ســـاخته شـــد
 mRNA یادداشـــتی دربـــاره ی واکســـن
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در مرحله ی بعدی منجر 
به تولید پروتئین شــود، 
پیام رســان  اِی  ان  آر 
ان  گفتــه می شــود. آر 
ای پیام رســان در سلول 
ملکولــی  بــه کمــک 
بــه نــام ریبــوزوم به 

پروتئین »ترجمه« می شــود. در واقع،  آر ان ای پیام رسان، 
حد واسطی اســت که پیام دی ان ای را به پروتئین تبدیل 
می کند  )شکل1(. این روش، در واقع همان روشی است که 
ویروس کرونا برای تکثیر خود از آن استفاده می کند. این 
ویروس پس از ورود به بدن ما، تمام آر ان ای خود را وارد 
سلول های بدن ما کرده و سلول های ما، ناخواسته ویروس 

را تکثیر می کنند.
حال به واکســن آر ان ای پیام رســان کرونا بازگردیم. 
آر ان ای پیام رســانی که از طریق واکســن کرونا به بدن 

در  می شــود،  تزریق  ما 
واقــع همــان اطالعات 
ســاخت  بــرای  الزم 
ویروس  پروتئین هــای 

کرونــا را دارد، با این تفاوت که بــه جای کل آر ان ای 
پیام رسان ویروس، تنها بخش کوچکی از آن، که مسئول 
ساخت پروتئین های ســطحی ویروس است، در واکسن 

وجود دارد )شکل 2(. 
پس از تزریق واکسن به ماهیچه ی دست،  آر ان ای پیام رسان، 
وارد سلول های بدن شــده و با کمک ریبوزم های بدن ما، 
شروع به ســاخت پروتئین های ســطحی ویروس کرونا 
می کنــد. حال این فرایند چه کمکی به ایمن شــدن بدن ما 
در برابر ویروس می کند؟ در واقع این پروتئین های سطحی، 

ای  ان  دی  از  شــکل1: 
ای  ان  آر  بــه   )DNA(
ســرانجام  و   )RNA(

تولید پروتئین.

شــکل 2: واکسن کرونا 
همان اطالعــات الزم را 
برای ساخت پروتئین های 
کرونا  ویروس  ســطحی 

دارا است.
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نمای کوچکی از ویروس اصلی هستند و با تولید آن ها در 
بدن، سیســتم ایمنی ما با این پروتئین های سطحی روبه رو 
شده و علیه آن ها پادتن می سازد. از آنجا که این پروتئین ها 
بــه تنهایی و بدون حضور ســایر بخش های ویروس، توان 
بیماری زایی ندارند، بدن ما، بدون بیمار شــدن، می تواند به 
این پروتئین های سطحی، واکنش ایمنی نشان دهد. نکته ی 
قابل توجه این اســت که پس از دریافت واکسن، سیستم 
ایمنی، آمادگی الزم برای مواجهه با ویروس اصلی را خواهد 
داشت و در صورتی که ویروس اصلی وارد بدن شود، سیستم 
ایمنی با آمادگی قبلی و بدون بروز عالئم بیماری، می تواند 
ویروس را از بین ببرد. در صورت عدم دریافت واکســن، 
در اولین مواجهــه ی بدن با ویروس اصلی، امکان آن وجود 
دارد که سیستم ایمنی فرد، توان مقابله با ویروس را نداشته 
باشد و بســته به ویژگی های هر فرد، شدت عالئم بیماری 
می تواند متفاوت باشد.* فراموش نکنیم که در هر صورت، 
سیستم ایمنی بدن ما است که باید با ویروس، مقابله کند 
و در برابر آن، ایمن شــود و واکســن به تنهایی، ما را ایمن 

نمی کند. به این فرایند، ایمنی تطبیقی می گویند. 
با اینکه ســال ها است دانشــمندان از اطالعات پیرامون 

و  پیام رســان  اِی  ان  آر 
چگونگــی عملکرد آن 
آگاه هســتند، چــرا در 
گذشــته واکسن حامل 

دانشمندان وجود نداشته؟ با وجود تحقیقات دانشمندان در 
این زمینه، دردهه های اخیر، تمام واکسن های دارای آر ان 
اِی پیام رســان که در گذشته تولید شده اند، بسیار ناپایدار 
بوده  و هیچ کدام به مرحله ی کاربردی نرســیده اند. علت 
این ناپایداری این اســت که در بــدن ما آنزیم هایی وجود 

دارد که به سرعت،
آر ان ای را تخریب می کند، در نتیجه بدن، واکسن دارای آر 
ان اِی پیام رسان را، قبل از آنکه زمان کافی برای اثرگذاری 
داشــته باشــد، نابود می کند. در ســاخت واکسن کرونا، 
دانشــمندان موفق به کشــف حفاظی از جنس نانوذرات 
چربی شده اند که دور آر ان اِی پیام رسان را می پوشاند و از 
آن در برابر تخریب آنزیم ها جلوگیری می کند )شکل 3(. 
با این وجود همچنان واکسن های دارای آر ان ای، نسبت به 
سایر واکسن ها ناپایدارتر هستند و برای حفاظت از آن ها 
باید در دمای بســیار پایین )منفی 70 درجه ســانتی گراد( 
نگه داری شــوند؛ برای مثال، واکسن تولید شده ی شرکت 
فایزر، اگر به جای دمای منفی 70 درجه ســانتی گراد، در 
دمای منفی چهار درجه ســانتی گراد )دمــای یخچال های 
معمولی( نگهداری شــود، طــی 5 روز، کارآیی خود را از 

شکل 3: واکســن دارای 
ار.ان.ای پیام رسان کرونا 
درون  شــده  پوشــیده 

پوشش نانوذرات چربی.
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دست می دهد. تهیه ی یخچال های مناسب جهت واردات این 
واکســن، می تواند برای برخی کشورها که نیاز به خرید 

واکسن دارند، مشکل آفرین باشد.
آیا واکسن جدید بی خطر و بدون عوارض جانبی است؟ تا 
به امروز حدود 70000 نفر، این واکسن را دریافت کرده اند 
که اغلب عالئمی از خود نشان نداده اند. اما، برخی از آن ها 
عالئمی مانند درد و ضعف جسمانی را گزارش کرده اند. به 
نقل از دکتر شــین کروتی )Dr. Shane Crotty(، محقق 

در زمینه ی تولید واکسن ها:

»این ] درد و ضعف جســمانی[ مثــل درد عضالنی بعد از 
باشــگاه رفتن و ورزش کردن اســت. اندکی درد می تواند 
نشــانه ی خوبی برای اتفاقات مؤثری باشد که در بدن، در 
حال رخ دادن اســت. گاهی بایــد ایمنی را ]با زحمت[ به 
دســت بیاورید، درست مثل عضالت شــکم، که باید ]با 

زحمت[ به دست شان آورد.«
* برای اطالعات بیشتر در این زمینه، کلیدواژه ی قاعده ی 
 Central Dogma of( اصلی زیست شناســی ملکولــی

Molecular Biology ( را جستجو کنید.
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شیمی



ــبز ــتیک های سـ پالسـ
ـــی ـــم مزینان مری

زندگی در جهانی بدون پالســتیک، بسیار دشــوار است. پالستیک ها در 
تولید هر گونه فرآورده ی صنعتی، از صنعت خودروســازی گرفته تا دنیای 
پزشکی، به کارگرفته می شوند. در سال های اخیر، کوشش های قانونی برای 
جلوگیری از دورریزی پالســتیک های تجزیه ناپذیر، افزایش یافته اســت. 
این کوشــش ها صنعت  گران پالستیک را وا داشته تا در پی پالستیک هایی 
باشند که پیامدهای زیســت محیطی کم تری دارند. یکی از راه حل های ارائه 
شده برای حل مشکالت زیست محیطی، جایگزینی پالستیک های نفتی با 
پالستیک های سبز است. پالستیک های سبز در واقع پالستیک هایی هستند 
که از زیست توده هایی هم چون روغن و چربی گیاهان، نشاسته، ذرت و … 
تولید می شــوند و  نکته ی مهم در رابطه با این نوع از پالســتیک ها، توانایی 

تجدید پذیری آن هاست .
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پالستیک چیست؟
بر اساس تعریف دیکشنری Webster پالستیک به هر 
نوع ترکیب آلی گفته می شود که از طریق پلیمریزاسیون 
ایجاد می شود، قابلیت شکل پذیری و قالب گیری را دارد و 
به اشکال مختلفی مانند رشــته و فیلم، قابل تبدیل است. 
بخش عظیمی از دنیای امروز ما را پالســتیک ها اشــغال 
کرده اند. پالستیک ها ســازه هایی هستند که به وسیله ی 
بشــر تولیدشــده  اند و به طبیعت تعلق ندارنــد؛ بنابراین 

زباله های حاصل از آن ها در طبیعت انباشت می شوند.
پالستیک ها از دهه ی 1940 توسعه ی قابل  توجهی را آغاز 
کردنــد و کم کم جایگزین چوب، ِگل، فلزات، شیشــه و 
دیگر ترکیبات شدند. قیمت کم، دوام باال، وزن کم، مقاوم 
بودن نسبت به تخریب، خواص مکانیکی و دمای مناسب، 
پالستیک ها را به انتخاب مناسبی برای بسیاری از کارها 
تبدیل کرده است. در نیمه ی دوم قرن بیستم پالستیک ها به 

مهم ترین ابزار مورداستفاده در سراسر جهان تبدیل شدند.
برای تولید پالســتیک ، از نفت خام که غیر  تجدیدپذیر 
است، استفاده می شود. بر اساس گزارش ها روزانه 200000 
بشــکه  نفت فقط برای تولید پالســتیک های بسته بندی 
استفاده می شود. استفاده از این سوخت های بر پایه ی کربن، 
موجب آزاد شــدن حجم عظیمی از گازهای گلخانه ای در 
اتمسفر می شود که عواقبی چون گرم شدن زمین را در پی 
دارد . بحران  ســوخت های فسیلی در دهه ی 70، نشر زیاد 
گازهای گلخانه ای و حمایت از محیط زیست، موجب شد 
تا گروه جدیدی از پالســتیک ها بر روی کار بیایند. این 

نوع پالستیک ها که با عنوان پالستیک های سبز شناخته 
می شوند، در واقع پدیده ی جدیدی نیستند و از دهه ی 1850 

شناخته شده بوده اند. 
پالستیک های سبز را می توان بر اساس نوع منبع زیستی 
تولیدکننده ی آن ها نیز تقســیم کرد، که پالســتیک های 
نشاســته ای، پالستیک های ســلولزی، پلی الکتیک اسید، 
پلی هیدروکســی آلکانوات ها، پلی آمید 11 و پلی اتیلن های 

زیستی، در این تقسیم بندی قرار می گیرند.
پالستیک های نشاسته ای

پالســتیک های نشاســته ای می توانند به چنــد طریق، از 
نشاسته تولید شــوند؛ پلیمرهای حاصل شده از نشاسته ی 
خالص، پلیمرهای حاصل شــده از نشاسته ی تخمیر شده، 
پلیمرهای حاصل  از نشاســته ی تخریب شــده، پلیمرهای 
حاصل شده از نشاســته ی تغییریافته و پلیمرهای حاصل  
از واکنش چند نوع ترکیب نشاســته ای، از انواع متفاوت 
این نوع پلیمرها هستند. بخش عمده ای از کاربرد این نوع 
پلیمرها؛ یعنی 75 درصد، مربوط به صنایع بسته بندی است 
و بقیه مصراف آن به صنایع کشاورزی اختصاص می یابد. 
یکی از کاربردهای منحصر  به  فرد این ترکیبات به  عنوان 
پرکننــده ی تایر خودروها اســت که به کم شــدن صدا، 

اصطکاک و مصرف سوخت، منجر می شود.
برخــی از انــواع پالســتیک های نشاســته ای توانایــی 
تجزیه پذیــری در طبیعت را ندارند، اما چون میزان کربن 
کمتری را آزاد می کنند، نســبت به پالســتیک های رایج 

برتری دارند.
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پالستیک  های سلولزی
پلیمرهای ســلولزی در اثر تغییرات شــیمیایی در سلولز 
ایجاد می شوند. سلولز، ساختاری شبیه به نشاسته دارد و 
فقط به لحاظ نوع پیوند گلیکوزیدی شــان از هم متمایز 
می شوند. ســلولز در مقابل هیدرولیز شــدن از مقاومت 
باالیی برخوردار اســت، زیرا دارای پیوندهای هیدروژنی 

قوی است. 
ساختمان پلیمرهای سلولزی
  )PLA(   پلی الکتیک اسید

در تولید پلی الکتیک اســید )PLA( از نشاســته ی ذرت، 
استفاده می شود. برای تهیه ی این محصول با نشاسته ذرت، 
ابتدا مغز ذرت ها در سولفور دی اکسید و آب داغ غوطه ور 
می شــود و اجزای آن، شامل نشاسته، پروتئین و الیاف، از 
هم تفکیک می شوند و روغن نیز جدا می شود. نشاسته ی 
ذرت، دارای مولکول های کربن زنجیره بلندی اســت که 

مشابه آن را می توان در پالستیک های نفتی نیز یافت.
PLA ساختار شیمیایی

)PHAs(   پلی هیدروکسی آلکانوات
پلی هیدروکسی آلکانوات ها )PHAs( پلی استرهای خطی ای 
هســتند که توســط میکــرو ارگانیســم ها و در حضور 
مقادیر باالی کربــن و کمبود عناصری چــون نیتروژن، 
اکسیژن و فسفر، تولید می شوند. این ساختارها از توانایی 

زیســت تجزیه پذیری خوبی برخوردار هستند. در صنایع 
پزشکی به  طور گســترده، به کار گرفته می شوند و برای 

تولید ظروف یک بارمصرف نیز کار برد دارند.
 پلی هیدروکسی آلکانوات 

)PHB(  پلی هیدروکسی بوتیرات
پلی هیدروکســی بوتیرات، پلیمر زیستی  است که توسط 
میکرو ارگانیسم ها و در شرایط خاصی، تولید می شود. در 
تولید این ساختارها از ترکیباتی چون گلوکز، نشاسته ی 

ذرت و یا پساب، استفاده می شود. 
 پلی آمید 11

پلی آمید 11 از پلیمرهای زیستی  است و برای تولید آن ها از 
نفت طبیعی استفاده می شود. این ترکیب نمی تواند در طبیعت 
تجزیه شــود. ازجمله کاربردهای گسترده ی این ترکیبات 
می توان به تولید لوله های سوختی خودرو، لوله های کیسه ی 
هــوا، لوله های منعطف نفت و گاز، کفش های ورزشــی و 

اجزای وسایل الکترونیک اشاره کرد.
پلی آمید 11

پلی اتیلن های زیستی
از پلی اتیلن زیســتی با عنوان پلیمر قابــل بازیافت نیز یاد 
می شــود. پایه ی اصلی این ترکیبات اتیلن است که از اتانول 
مشتق شده  اســت. خود اتانول می تواند از تخمیر برخی از 
مواد کشاورزی مانند نیشکر، چغندر قند و گندم تولید شود.
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خواص پالستیک های زیستی
در مطالعات انجام شده، پالستیک های به دست آمده از نفت 
خام با پالستیک های زیستی به لحاظ مختلف مورد بررسی 
قرارگرفته اند. پالستیک های سبز با توانایی تجدیدپذیری، 
مقاومت باال، میزان نشر گاز کربن دی اکسید کم تر، عدم 
نیاز به ســوخت های فسیلی برای تولید و توانایی تجزیه ی 
کامل در طبیعت، می توانند به  عنوان جایگزین مناســبی 
برای تولید انواع محصوالت پالستیکی به کار گرفته شوند 

تا محیط  زیست، کمتر تحت تأثیر قرار بگیرد.
هزینه ی تولید پالستیک های زیستی

به  طورکلی پالستیک های زیستی نسبت به پالستیک های 
نفتی از قیمت باالتری برخوردارنــد. البته میزان چگالی 
پالستیک های زیستی، بیشتر است. قیمت پالستیک های 
نفتی به قیمت نفت خام وابسته است و با آن تغییر می کند؛ 
اما قیمت پالســتیک های زیستی به علت اینکه به قیمت 
توده ی زیستی مورد استفاده بستگی دارد، از ثبات بیشتری 

برخوردار است.
جمع بندی نهایی

آگاهی جوامع نســبت به حفظ محیط زیســت و افزایش 
نگرانی ها در مــورد زباله های پالســتیکی، موجب آغاز 
سرمایه گذاری برای تولید پالستیک های زیستی شده است. 
مزیت  پالستیک های زیســتی؛ مانند تجزیه پذیری 100 

درصدی، قابلیت تولید از ترکیبات زیستی، امکان بازیافت 
و اســتفاده ی مجدد، کمپوســت پذیر بودن، بــدون  آن که 
ترکیبات سمی تولید کند؛ در کنار امکان تولید محصوالت 
متعدد تجاری، این  ترکیبات زیســتی را بســیار برجسته 
کرده است. پالستیک های زیستی، نشر کربن دی اکسید را 
در هنگام تولید و تجزیه، محدود می کنند. پالستیک های 
زیستی بدون شک، تنها راه  حل برای مشکالت ایجاد شده 
از پالســتیک ها نیستند؛ اما گامی مهم در جهت پیش برد 

هدف حفاظت از محیط  زیست به  شمار می آید.
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ــا ــروس کرونـ ــوژی و ویـ نانوتکنولـ

صـــدف مکـــری
ویراســـتار: تـــوکا فاضـــل

نانو؛ واژه ای که شــاید در بسیاری از موقعیت ها به گوش مان خورده باشد، اما آیا تا به حال 
درمورد معنا وکاربردهای آن کنجکاو شده ایم؟

در وبینار شیمی متوسطه ی یک که در روز چهارشنبه نهم آبان برگزار شد، به مفهوم نانو و 
کاربردهای آن در جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا که امروزه در سراسر جهان شناخته 

شده است، پرداخته شد.
موضوع این وبینار برای بســیاری از مخاطبان جذاب بــود. زیرا امروزه همه ی ما در معضلی 
بــزرگ به ســرمی بریم که ویروس کوچکــی آن را برای ما پدید آورده، بنابراین کســب 
اطالعات درباره ی چگونگی پیشگیری و درمان آن با دخالت برخی از فناوری های نو؛ مانند 

نانو تکنولوژی، می تواند بسیار مفید و جالب باشد.
ابتدا الزم اســت گفته شــود هنگامی که مواد را آن قدر ریز می کنیم تا به مقیاس 1 تا 100 
نانومتر برســیم، نانو ذراتی به وجود آورده ایم که طی پروســه ی کوچک تر شدن و افزایش 
یافتن نسبت سطح به حجم، خواصی نوظهور و جدید پیدا کرده اند. این موضوع سبب می شود 

نانوذرات و نانوتکنولوژی، کاربردهای فراوانی در حوزه های مختلف داشته باشد.

گزارشـــی از وبینـــار شـــیمی



50

به طور کلی در این کنفرانس آنالین، به 
کاربرد فناوری نانــو در چهار حوزه ی 

مهم اشاره شد:
1- جلوگیری از بیماری کرونا

2- درمان بیماری کرونا
3- تشخیص بیماری کرونا

4- کمک به مبتالیان بیماری کرونا
یکی از راه های جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، استفاده 
از فناوری نانــو و نانوذراتی خاص برای تولید ســطوحی 
اســت که می توانند کرونا را از بین ببرند و از ماندگاری 
طوالنــی مدت آن روی ســطوح و انتقال آن به واســطه ی 
تماس، جلوگیری کنند. یکــی از  نانوذراتی که می توانیم 
 SiO2 ،جهت دستیابی به این هدف مورد استفاده قرار دهیم
است. نانوذرات SiO2 دارای خاصیت ضد عفونی کنندگی 
بوده و در صورتی که برای تولید سطوح مورد استفاده قرار 
گیرند، این قابلیت را دارند که اثرات مخرب ویروس ها را 

به سرعت خنثی کنند و مانع از انتقال آن شوند. 
از نانوذرات اکســید تیتانیوم و روی نیز می توان در تولید 
ژل ها و مواد ضدعفونی کننده، اســتفاده کرد؛ چرا که این 
نانوذرات، خاصیــت ضدعفونی کنندگی باالیــی دارند و 
برخــالف برخی از مواد؛ مانند الکل، ماندگاری بیش تر و 

طوالنی تری دارند.
یکی از روش های امروزی برای پیشــگیری از شــیوع و 
انتقال این ویروس، اســتفاده از ماســک است. ماسک ها 

از الیاف مختلفی ساخته می شوند، اما برخی از این الیاف، 
مانــع ورود ویروس به محدوده ی بینــی و دهان و مجاری 
تنفسی، نمی شوند. اینجاست که بار دیگر نانو تکنولوژی 
به کمک ما می آید و با استفاده از نانوذرات، ماسک هایی 
تولید می شــود که قابلیت تضعیــف و از بین بردن عوامل 

بیماری زا را دارند.
این ها که گفته شد، کاربردهای محدودی از این تکنولوژی 
در پیشــگیری از انتقــال کرونــا ویروس اســت و این 
تکنولوژی کاربردهای بسیار گسترده   و البته قابل دستیابی 

دیگری نیز دارد.
در حیطه ی درمان ویــروس کرونا، نانوذرات می توانند با 
استفاده از ابزارهای مختلف، کووید19 را مورد هدف قرار 
داده و از بین ببرند. روش هایی که در وبینار به آن ها اشاره 
شد عبارت اند از استفاده از نانوغنچه ها، نانوذره ی لیپیدی و 
نانو اسفنج های میکروسکوپی که می توانند در نانو داروها 
و واکسن ها مورد استفاده قرار گیرند و با تضعیف ویروس 
کرونــا و باال بردن ایمنــی بدن، فــرد را در مقابله با این 

ویروس مخرب، تقویت کنند.
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روشــی که امروزه برای تشــخیص ویروس کرونا اجرا 
می شــود، روشی به نام RT-PCR است که مشکلی بزرگ 
دارد: زمان بر بــودن. هنگامی که روش تشــخیص چنین 
ویــروس واگیرداری، زمان بر باشــد، به ویروس، فرصت 
مناسبی برای شــیوع بیشتر و در نتیجه، مرگ و میرهای 
فراوان تــر می دهد؛ در صورتی که تحقیقــات ثابت کرده 
اســت که در صورت اســتفاده از برخی نانوذرات؛ مانند 
نانوذرات فلورســانس و نانوذرات طال، روش تشــخیص 

ساده تر و ارزان تر بوده و فرآیند سریع تری دارد.

در این بحث به این موضوع اشــاره شــد که بســیاری از 
مبتالیان ویروس کرونا، از التهاباتی غیرطبیعی به نام طوفان 
سیتوکین رنج می برند. برای حل این معضل، داروها و مواد 
ضد التهابی ای وجود دارد، اما مســئله ای که وجود دارد این 
اســت که این ماده ی ضد التهاب، بسیار قوی بوده و عوارض 
جانبی و آســیب های زیادی را ایجاد می کند. در اینجا نیز 
نانو تکنولوژی می تواند مؤثر باشــد. در واقع با استفاده از 
برخی نانوذرات، این عوارض جانبی به نحو مؤثری کاهش 

می یابند و استفاده از آن ها به صرفه تر نیز هست.
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اجتماعی



بی شــک همه ی ما خواهان زندگــی در جامعه ای 
کامــل و به اصطالح آرمانی هســتیم، اما برای هر 
یک از ما، معیاری که جامعه را به کمال نزدیک 
می سازد و آن را آرمانی می کند، متفاوت است. به دلیل اهمیت زیادِ موضوع جامعه ی آرمانی 
و مطلوب، تعدادی از دانش آموزان پایه ی یازدهم علوم انسانی، پژوهشی درباره ی شاخص های 
یک جامعه ی آرمانی انجام دادند. به منظور انجام این پژوهش، پرسشــنامه ای با نوزده سؤال 
طراحی شد و از دانش آموزان پایه ی یازدهم مدرسه ی خرد خواسته شد به این سؤاالت پاسخ 
دهند. بیست و هشت نفر به این پرسشنامه پاسخ دادند و بررسی جواب های شرکت کنندگان، 
نتایج قابل توجهی را در اختیار پژوهشگران، قرار داد. در ادامه ی این گزارش، به طور خالصه 

به برخی از این نتایج اشاره خواهد شد.

ــی ــه ی آرمانـ جامعـ
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گـــزارش یـــک پـــروژه 

ــل ــوکا فاضـ تـ
ــتار: ــنده و ویراسـ نویسـ



برخی از ســؤال های این پرسشــنامه به تأثیر دموکراسی 
در تشــکیل یک جامعه ی آرمانی اختصاص داده شد؛ این 

سؤال ها عبارت اند از:
- تا چه حد معتقدید وجود دموکراسی در یک سیستم، ما 

را به جامعه ی آرمانی نزدیک  می کند؟

- تا چه حد نقش مردم را در سیســتم های دموکراتیک، 
اساسی می دانید؟

- تا چه حد معتقدید سیســتم کشورهای در حال توسعه، 
دموکراتیک است؟

- تا چه حد معتقدید سیستم های دموکراتیک، اعتماد بین 
افراد و سیستم اجتماعی را تقویت می کند؟
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در ادامه ی محبث دموکراســی باید گفت، حدود نیمی از 
شرکت کنندگان، سیســتم های دموکراتیک را در ارائه ی 

فرصت های برابر، موفق ارزیابی می کنند. 
عدالت، ارزشــی است که برای همه ی ما آشناست و از آن 
زیاد سخن می گوییم. در این پرسشنامه از شرکت کنندگان 
پرســیده شــد، تا چه حد عدالت را به معنای فرصت های 
برابــر برای همــه ی مردم می دانند؛ پاســخ این ســؤال را 
می توانید در نمودار 5 مشــاهده کنید. حدود 80 درصد از 
افراد پاســخ دهنده معتقدند عدالت معیاری برای ارزیابی 
سیستم های اجتماعی است و تقریباً تمامی پاسخ دهندگان، 
رعایت حقوق طبیعی انسان  را برای یک جامعه ی مطلوب، 

بسیار ضروری می دانند. 
شــاخص دیگری که در این پژوهش مورد بررســی قرار 
گرفت، شــاخص آزادی اســت. اکثر شــرکت کنندگان 
معتقدند این شاخص تأثیر زیادی بر فرهنگ و ارزش های 
یــک جامعه دارد و از این رو، 82 درصد آن ها، آزادی را تا 

حد زیادی در بهبود سیستم، مؤثر ارزیابی می کنند.
یکی دیگر از مســائل مطرح در جامعه ی آرمانی، اهمیت 
حضــور مردم و نقــش آن ها در جامعه اســت. حدود 70 
درصد شــرکت کنندگان معتقدند حضور مردم در همه ی 
عرصه های تصمیم گیــری، تا حد زیادی به قوی تر شــدن 
سیســتم کمک می کند؛ بر این مبنا اکثر پاسخ دهندگان 
وجود نهادهای مردمی را در توسعه ی جامعه ی مدنی، تا حد 

زیادی مؤثر می دانند.
در مورد نقش و حضور سیاست در جامعه آرمانی، می توان 
گفت بــرای 54 درصــد از شــرکت کنندگان، جامعه ای 
غیرسیاســی، تا حد زیادی مطلوب اســت اما در میان 46 
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درصد دیگر، چنین جامعه ای از مقبولیت کم تری برخوردار 
است. از ســوی دیگر، حدود 71 درصد از پاسخ دهندگان، 
سیاست زدگی را برای جامعه بسیار آسیب زننده ارزیابی 
می کنند. اکثر شرکت کنندگان، تأمین رفاه هر شهروند را 

بسیار وابسته به دولت  می دانند. 
امــا آنچــه بیــش از هر چیــز مــورد توافــق اکثریت 
شرکت کنندگان است، شــاخص اخالق مداری است. 93 
درصد از جامعه ی آمــاری، اخالق مداری را به عنوان یکی 
از معیارهای جامعه ی مطلوب، تأیید می کنند و نزدیک به 
تمامی پاسخ دهندگان، جامعه ی اخالق مدار را تا حد زیادی 

متأثر از اخالقیات انسانی، ارزیابی می کنند. 
یکی از نتایج قابل تأمِل به دســت آمده از این پروژه، این 
اســت که حدود 70 درصد از شــرکت کنندگان، اصالح 

سیستم ها را به جا به جایی آن ها، ترجیح می دهند.  
با استناد به این نتایج، امیدواریم بتوانیم جامعه ی آرمانی مان 
را به واقعیت بدل کنیم و با محقق ســاختن این ارزش ها، 

جامعه ای مطلوب را پدید آوریم. 

نمودار 5 



56

نگاهی به آینده



57

آماده کردن دانش  آموزان برای دنیایی که هنوز وجود ندارد، برای معلمان 
کار آســانی نیســت. مهارت های قرن بیســت و یکم، که برای »بقا« و 
»موفقیت« هر دانش آموزی در دنیای ما الزم است، کدام اند؟ در زمانه ای 
که سرعت تغییرات و تحوالت، این قدر چشم گیر است، چه توانمندی ها 

و ویژگی هایی به کار می آیند؟
مهارت  های قرن بیســت و یکم، نه تنها بــرای کار در دنیای آینده، بلکه 
بــرای زندگی امروز و آینــده ی دانش آموزان ضروری اســت و به آن ها 

کمک می کند یادگیرنده های بهتری شوند.

ـــم ـــت و یک ـــرن بیس ـــرای ق ـــاده ب آم

مینـــو علیـــزاده

ـــم  ـــت  و یک ـــرن بیس ـــی ق ـــای حیات مهارت ه
بـــرای دانش آمـــوزان



دوازده مهارت قرن بیست و یکم عبارت اند از:
1. تفکر نقادانه

2. خالقیت
3. همکاری برای تولید مشترک

4. برقراری ارتباط
5. سواد اطالعات

6. سواد رسانه 
7. سواد فناوری

8. انعطاف پذیری
9. رهبری

10. ابتکار عمل
11. بهره وری

12. مهارت های اجتماعی
هر یک از این مهارت  ها منحصر به فرد هستند، ولی همه ی 
آن ها یک ویژگی مشترک دارند و آن این که برای زمانه ی 
اینترنــت ضروری اند. در این مطلــب، نگاهی به تعریف 
مهارت ها می اندازیم و بررســی می کنیم که هریک، چه 

کمکی به دانش آموزان می کنند 
و چرا این قدر اهمیت دارند.

برای شــروع، بهتر اســت به 
دسته بندی زیر توجه کنیم. هر 
یک از مهارت  های قرن بیست 
و یکم را می تــوان در یکی از 

دسته های زیر در نظر گرفت:
1. مهارت  های یادگیری

2. مهارت های سوادآموزی

3. مهارت  های زندگی
مهارت هــای یادگیری، فرایندهای ذهنــی مورد نیاز برای 
سازگار شدن با محیط های کارِی مدرن و بهبود عمل کرد 

در این محیط  ها را، آموزش می دهد.
مهارت های ســوادآموزی بر این موضــوع تمرکز دارد که 
دانش آموز چگونه می تواند واقعیت  ها را تشــخیص دهد، 
خروجی ها را منتشر کند و همچنین فناوری پشت آن  ها 
چیست. تشخیص منابع معتبر و اطالعات مبتنی بر واقعیت 
و جدا کردن آن ها از بین اطالعات غلطی که اینترنت را پر 

کرده است، بسیار مهم و مورد توجه است.
مهارت های زندگی به عناصر نامحسوس زندگی روزمره ی 
دانش آمــوزان می پردازد. این عناصر، هــم بر ویژگی های 

شخصی و هم ویژگی های حرفه ای تمرکز دارند.
در اینجا به بررسی دقیق تر هر دسته می پردازیم:

دسته ی اول: مهارت  های یادگیری
معموالً مهارت های این دســته، بیشــتر مورد توجه قرار 
می گیرند، زیرا در هر حرفه ای مورد نیاز خواهندبود. این 

مهارت ها عبارتند از:
• تفکر نقادانه: سنجش منطقی 
تصمیم گیری  بــرای  اطالعات 
آگاهانه و پیــدا کردن راه حل 

برای مسائل
• خالقیت: فکر کردن خارج 
از چهارچوب و نگاه کردن به 

موضوعات، از زاویه ای دیگر
• همکاری برای تولید مشترک: 
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کار کردن با دیگران برای رسیدن به یک هدف مشترک
• برقــراری ارتباط: انتقــال نظرات خود بــه دیگران، با 

استفاده از روش  های متنوع
تفکر نقادانــه به دانش آموزان کمک می کند وقتی معلمی 
در دسترس شان نیست، با فکر کردن درباره ی موضوعات، 
آن ها را درک کنند و برای مسائل شان، راه حل پیدا کنند. 
این مهارت، برای  بهبود هر کسب و کاری ضروری است.

خالقیــت، دانش آموزان را قادر می کنــد که مفاهیم را از 
زاویه ی دیگری ببینند، که منجر به نوآوری می شــود. در 
هر حوزه ی کاری، نوآوری کلید سازگار شدن و موفقیت 

کلی یک شرکت است.
همکاری بــرای تولید مشــترک، به معنای آن اســت که 
دانش آموزان با هم کار کنند، به توافق برسند و از حل کردن 
مسائل، بهترین نتایج را به دست بیاورند. همکاری برای تولید 
مشترک، ســخت ترین مهارت از بین مهارت  های یادگیری 
است. اما اگر افراد یک شرکت، این مهارت را کسب کنند، 

می توانند شرکت را از ورشکستگی نجان دهند.
نهایتاً برقراری ارتباط مانند چســبی است که همه ی این 
ویژگی های آموزشی را کنار هم جمع می کند. حیاتی است 
که دانش آموزن یاد بگیرند چگونه نظرات شان را به افراد 
با شــخصیت های مختلف، منتقل کنند. برقراری ارتباط 
الزمه ی ســودآوری هر شرکتی است. این مهارت، موجب 
از بین بردن ابهام و ســردرگمی در محیط کار می شــود و 
دانش آموزان را به عناصر ارزشمند تیم های کاری، بخش ها 

و شرکت های شان تبدیل می  کند.
مهارت  های یادگیری، تنها آغاز راه هســتند. برای داشتن 

مهارت های قرن بیســت و یکم، الزم اســت دانش آموزان 
اطالعات پیرامون شان را درک کنند.
دسته ی دوم: مهارت های سوادآموزی

این مهارت  ها عبارتند از:
• سواد اطالعات: درک واقعیت ها، ارقام، آمار و داده  ها

• سواد رسانه: درک روش ها و خروجی های مورد استفاده 
برای انتشار اطالعات

• ســواد فناوری: درک ابزارهای مورد اســتفاده در عصر 
اطالعات

ســواد اطالعــات، مهارتی پایه ای اســت. ایــن مهارت به 
دانش آمــوزان کمک می کند واقعیــت را از غیر واقعیت 
تشخیص دهند؛ به خصوص در برخورد با انبوه داده  هایی که 
به صورت آنالین دریافت می کنند. در دوره ای که اطالعات 
غلط اینترنت را پر کرده اســت، بســیار مهم اســت که 
دانش آموزان بتوانند اطالعات درســت را تشخیص دهند؛ 
در غیر این صورت قربانــی اطالعات غیر واقعی، باورهای 

غلط و مطالب دروغین می شوند.
سواد رســانه، به شناسایی روش های انتشار،خروجی ها و 
منابع می پردازد و معتبر بودن آن  ها را تشــخیص می دهد. 
درســت مانند مهارت قبلی، ســواد رســانه به پیدا کردن 
واقعیت، در دنیایی که از اطالعات اشباع شده است، کمک 
می کند. این مهارت بــه دانش آموزان کمک می کند منابع 

معتبر اطالعات را در زندگی شان پیدا کنند.
و در آخر، ســواد فناوری ابزارهای مورد استفاده در عصر 
اطالعات را بــه دانش آموزان آموزش می دهد. این مهارت، 
اطالعات پایه ای مورد نیاز را برای دانستن این که هر ابزاری 
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چه کاری را و بــا چه هدفی انجام 
می  دهد، در اختیار دانش آموزان قرار 
می  دهد. وقتی دانش آموزان استفاده از 
فناوری را یاد گرفته باشند، دیگر از 
آن نمی ترسند و فناوری به نظرشان 
کاری جادویــی نخواهــد بــود. در 
نتیجه می توانند با جهان به شــکل 
بهتری سازگار شوند، در تحول آن 
نقش مهمی به عهده بگیرند و حتی 

آینده ی آن را هدایت کنند.
برای تکمیل شدن مهارت  های قرن بیست و یکم، الزم است 

دانش آموزان، مهارت های دسته ی سوم را نیز بیاموزند.
دسته ی سوم: مهارت های زندگی

ایــن مهارت ها با این که به زندگی شــخصی افراد مربوط 
می شــوند، در محیط های حرفه ای هم به کار می آیند. این 

مهارت ها عبارتند از:
• انعطاف پذیری: انجام کاری متفاوت با برنامه های طراحی 

شده،در صورتی که نیاز باشد
• رهبری: ایجاد انگیزه در تیم برای رسیدن به هدف

• ابتکار عمــل: آغاز پروژه ها، اســترتژی ها و برنامه ها، 
به صورت مستقل

• بهره وری: حفظ کارایی در صورت فقدان تمرکز
• مهارت های اجتماعی: مالقات با دیگران و شبکه سازی 

برای منافع مشترک
انعطاف پذیری به معنی توانایی ســازگار شــدن با شرایط 
متغیر، و همچنین درک دیدگاه  های متفاوتی است که بر 

تصمیم ها اثرگذارند. آموختــن انعطاف پذیری، بر دو ایده  
مبتنی اســت که کنار آمدن با آن   راحت نیست و ممکن 

است دانش آموزان را به چالش بکشد: 
1. روش شما، همیشه بهترین روش نیست.

2. وقتی اشتباه می کنید، باید نسبت به آن آگاه باشید و به 
آن اعتراف کنید.

الزمــه ی انعطاف پذیری، این اســت که فروتن باشــید و 
بپذیرید که حتی اگر فرد با تجربه ای هســتید، همیشــه 
چیزهای زیادی برای یادگیری وجود دارد. انعطاف پذیری 
برای موفقیت دراز مدت دانش آموزان در حرفه شان، حیاتی 
است. دانستن این که چه زمانی باید تغییر کنید، چه طور 
تغییر کنید و چه  واکنشــی نسبت به تغییر از خود نشان 
دهید، مهارتی است که منافع آن در طول زندگی نصیب تان 
می شــود. انعطاف پذیری نقش بزرگی در مهارت بعدی این 

دسته نیز دارد.
رهبــری به معنی اشــتیاق یک فرد بــرای تعیین اهداف، 
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کمک به تیم برای پیمودن مراحل مورد نیاز و دســتیابی 
به اهداف، به صورت مشــترک اســت. مهارت رهبری در 
هر موقعیت شغلی، کاربرد دارد. این مهارت به کسانی که 
به تازگی کار خود را شــروع کرده اند، کمک می کند که 
تصمیمات مدیران شان را درک کنند. زمانی که همین افراد 
به موقعیت شــغلی مدیریت ارتقا پیدا کنند، مهارت های 
رهبــری  را که قبالً آموخته اند، به کار خواهند گرفت. با 
ایــن حال رهبری، به تنهایی برای موفقیت کافی نیســت؛ 
الزمه ی موفقیت واقعی، داشــتن ابتکار عمل است؛ یعنی 

آغاز کردن کارها به صورت مستقل.
فقط تعداد انگشــت شــماری از افراد، به طور ذاتی ابتکار 
عمل دارند. در نتیجه دانش آموزان نیاز دارند این مهارت را 
یاد بگیرند تا به موفقیت کامل برسند. یادگیری و تمرین 
این مهارت، بسیار سخت است. بیشتر اوقات ابتکار عمل 
به معنای انجام پروژه ها، خارج از ســاعت کاری معمول 
است. ابتکار عمل به طور خاص، شخصیت یک فرد را از 
نظر اخالق کاری و پیشرفت حرفه ای نشان می دهد. وقتی 
این مهارت، با ویژگی هایی مانند انعطاف پذیری و رهبری، 

به کار گرفته  شود، اثری دو چندان خواهد داشت.
عــالوه بر ابتکار عمل، الزم اســت دانش آموزان درباره ی 
بهره وری نیز بیاموزند. این مهــارت، توانایی تکمیل کار 
در زمان مناســب اســت. در زبان کســب و کار، به آن 
»کارایی« می گویند. هدف مشــترک همه ی کسانی که در 
هر حرفه ای مشغول به کار هستند، این است که بیشترین 
کار را در کمترین زمان انجام دهند. این مهارت، آنان را به 
روش هایی عملی مجهز می کند که ایده هایی را که از طریق 

انعطاف پذیری، رهبری و ابتکار عمل، کسب کرده اند، به 
اجرا درآورند.

هنوز یک مهارت نهایی باقی مانده که همه ی مهارت های 
دیگر قرن بیست و یکم را به هم پیوند می دهد:

مهارت های اجتماعی برای موفقیت مســتمر یک فرد در 
هر حرفه ای حیاتی اســت. معموالً کسب و کار از طریق 
ارتباطاتــی که فرد با افــراد پیرامونش برقــرار می کند، 
صورت می گیرد. گرچه این مهارت  ها در نسل های قبلی هم 
وجود داشته اســت، ظهور رسانه  های اجتماعی و برقراری 
ارتباطــات فــوری، ماهیت تعامــل ات انســانی را تغییر 
داده اســت. در نتیجه دانش  آموزان امــروزی، دارای طیف 
گســترده ای از مهارت  های اجتماعی اند؛ بعضی بیشــتر و 
برخی کمتر. اما بیشــتر دانش آموزان، حداقل به گذراندن 
یک دوره ی فشرده ی مهارت  های اجتماعی نیاز دارند. آداب 
معاشرت، رفتار اجتماعی، ادب و گفت وگوهای غیررسمی 
مؤدبانه، هنوز هم نقش مهمــی در دنیای امروزی به عهده 
دارد. بعضی از دانش آموزان نیــاز دارند به جای یادگیری 
مهارت  های اجتماعی در محیط جامعه، آن ها را در محیطی 

آموزشی بیاموزند.
اکنون که مشخص شد مهارت  های قرن بیست و یکم چه 
مهارت  هایی هستند، به این سؤال برگردیم: » با وجود این 
که مهارت  های قرن بیست و یکم همیشه مهم بوده اند، چرا 
در کســب و کار جهانی کنونی که به طور مداوم در حال 

تغییر است، این قدر ضروری شده اند؟«
تمرکز اصلی همه ی مهارت های قرن بیست و یکم، بر یک 
ویژگی است: »توانایی یک فرد برای عمل کردن به تغییر 
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یا سازگار شدن با تغییر.«
هر صنعتی، قابلیت تغییــر در هر لحظه را دارد. هم اکنون 
بعضی صنایع بــا ظهور ایده  ها و روش هــای جدید، مختل 
شده اند و آن  ها که هنوز پابرجا هستند نیز، تضمینی برای بقا 
ندارند. بنابراین الزم است دانش آموزان، برای آنکه از مسیر 
حرکت جا نمانند، یاد بگیرند تغییراتی که زندگی شان را 
اشباع کرده ، چگونه هدایت کنند؛ یا حداقل چه طور نسبت 
به آن ها واکنشــی مناسب نشــان دهند. با توجه به شتاب 
گرفتن تقاضاهای مصرف کنندگان در همه ی صنایع، اهمیت 
این توانایی برجسته تر می شود. انتظار مصرف کنندگان برای 
کاالهایی جدیدتر، با قابلیت  بیشــتر و قیمت  های کمتر، 
رو به افزایش اســت. در بازار کار کنونی، عقب ماندن، به 

معنای کنار گذاشته شدن اســت. امروزه تنها اصل ثابت، 
»تغییر« است. اگر دانش آموزان به مهارت  های قرن بیست 
و یکم مسلط شوند، ویژگی های سازگاری مورد نیاز برای 
همگام شدن با محیط های کسب و کار را خواهند داشت؛ 

محیط هایی که پیوسته متحول می شوند.
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ـــا ـــای آنه ـــا، حرف ه ـــای م گوش ه

یـاس مهرافشـار

ــر  ــای برتـ ــا رتبه هـ ــو بـ گفتگـ
کنکـــور 99

محدودیت های قرنطینه، ســبب نشــد که رتبه های برتر 
کنکور را به مدرسه دعوت نکنیم. روز یک شنبه، 25 آبان 
ماه، تعدادی از این دوستان در چهار رشته ی تجربی، ریاضی، 
انسانی و هنر دعوت شدند تا از تجربیات خود برای بچه ها 

صحبت کنند. در ادامه مصاحبه آنها را می خوانید:

نیکی شاکری
آهنگ سازی دانشگاه هنر

 چی شد که تصمیم گرفتی رشته ی هنر بری؟
اول، رشته ام ریاضی بود، یه سال که گذشت، متوجه شدم 
اگرهمون اول هنر رو انتخاب می کردم، برای شــخص من 
بهتــر بود، بــرای همین تغییر رشــته دادم و یازدهم رفتم 

هنرستان.
 این سه سال، زمانت رو چه  جوری تنظیم می کردی؟

واقعیت اینه که سال کنکور، من کاری جز درس خواندن 
نمی کردم. بار روانی زیادی هم داشت که آدم فکر می کرد 
محدود شده؛ مثالً من هیچ کالسی نمی رفتم، اما اگه کاری 
غیر از کار کنکور می کردم، باز یه فشــاری بود که درس 
نمی خونی. بنابراین با برنامه ریزی مدرسه درس می خوندم.

 در این راه چه محدودیت هایی داشتی؟
ســختی کنکور هنر، اینه که منبع اختصاصی نداره. سخته 
که آدم منابع رو یه جــوری جمع بکنه که بتونه در آخر 

همه رو  بخونه.
 قصدت قبولی در همین رشته بوده؟

اولویت اولم آهنگ سازی بود و اولویت دوم نداشتم. 
 پیشنهادت برای بچه ها چیه؟

اوالً سال کنکور نباید وارد حاشیه بشین. ثانیاً رتبه، واقعاً 
افتخار نداره، این افتخار داره که من یه چیزی می خواستم، 

تالش کردم و قبول شدم.
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ریحانه یوردخانی
برق تهران

 در این راه الگوی خاصی داشتی؟
آدم خاصی نبود امــا بخش زیادی اش، کمک آدم هایی بود 

که تازه کنکور داده بودن.
 کی فهمیدی به رشته ی ریاضی عالقه داری؟

خودم بین ریاضی و تجربی مونده بودم. ریاضی رو انتخاب 
کــردم، گفتم نهایتاً یازدهم، تغییر رشــته می دم. اونجایی 
فهمیدم انتخاب ریاضی برام درسته که وقتی سخت می شد، 

از کاری که داشتم می کردم، لذت می بردم.
 چقدر از تفریحاتت زدی؟

دوازدهم خیلی. واقعاً هم بار روانی داشــت که چهارده ماه 
بیرون نریم. مجبور بودیم درس بخونیم، اما اون موقع که 
می ری رتبه رو ببینی، کامالً ارزشــش رو داره. اصالً همه 

چیز یادت میره.
 شیوه ی درس خوندنت چه جوری بود؟

درس به درس، فرق می کنه اما مفیدترین چیزی که می تونم 
بگم اینه که اگه می خواســتم یه ساعت و نیم بشینم پای 
درس، واقعاً یه ســاعت و نیم می شســتم و بلند نمی شدم 

کارهای دیگه بکنم.

 سال یازدهم هم برنامه ِی فشرده مثل دوازدهم داشتی؟
نه، یازدهم از تفریح نمی زدم، اما خب، می خوندم و درس رو 
رها نمی کردم. چیزی که باعث می شه اعتماد به نفس تون 
باال بره، اینه که پایه تون قوی باشــه. اما من دهم و یازدهم  

می تونستم در کنار درسم، به تفریحاتم هم برسم.
 چه جوری با شرایط کرونا کنار اومدی؟

کرونا واقعاً بد بود، مخصوصاً اوالش که قرنطینه شده بود، 
بعــد از یک ماه خیلی به همه مون فشــار می اومد. باهاش 
این جوری کنار اومدم که آدما باید به این فکر برسن که 
شرایط برای همه یکسانه و قرار نیست اتفاق ویژه ای آخر 
سال بیوفته و همه دارن تو این شرایط کنکور می دن و آدم 

باید سعی کنه بهترین استفاده از این شرایط رو بکنه.
 نکته ی طالیی ای که باعث شده موفق بشی چیه؟

این که همه سختی های راه کنکور، به لحظه ای که رتبه تون 
رو می بینین می ارزه و همه ســختی ها یادتون می ره. بیرون 
اومدن از کنکور، چیزی از شــما کــم نمی کنه، اما خوب 
بیرون اومدن ازش، اعتماد به نفسی بهتون می ده که احتماالً 

بعداً خیلی به کارتون میاد.
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سپیده اکبری
نقاشی دانشگاه هنر

 چی شد تصمیم گرفتی بری هنر؟
موقع انتخاب، رشته های دیگه رو دوست نداشتم، تصمیم 

گرفتم به عالقه ام گوش کنم و برم هنر.
 از اول می خواستی بری نقاشی؟

یه مدت بین عکاسی و نقاشی مونده بودم اما تصمیم گرفتم 
برم نقاشی.

 مشوق اصلی ات کی بود؟
دوستام، مشاورمون.

 اگه می تونســتی به عقب برگردی چه چیزی رو تغییر 
می دادی؟

اول سال، هوشمندانه تر درس می خوندم.
 چه چیزی بهت انگیزه می داد؟

دوستام رو می دیدم که داشتن درس می خوندن، بعضی وقتا 
هم با هم درس می خوندیم.

 چه پیشنهادی به بچه های هنر می دی؟
به کار عملی، در کنار مطالعه خیلی اهمیت بدن.

کیانا جوادی
ریاضی دانشگاه شریف

 چی شــد که تصمیم گرفتی از بین رشته های علوم پایه، 
ریاضی بخونی؟

کالً به ریاضی خیلی عالقه داشتم . سال یازدهم فکرایی در 

مورد مکانیک و برق کردم، اما به این نتیجه رســیدم که 
ریاضی بهتره.

 همیشه شاگرد اول کالس بودی؟
نه، خیلی درس خوون نبودم.

 پس برای کنکور چه جوری درس خوندی؟
تمرکزم رو بیشــتر روی درس های اختصاصی ام گذاشتم، 

همون هام خیلی کمکم کرد.
 نقاط قوتت، تو چه درس هایی بود؟
روی ریاضی ام حساب باز کرده بودم.

 نقطه ضعفت تو چه درسایی بود؟
ادبیات وعربی.

 چه جوری نقطه ضعفت رو برطرف کردی؟
با برنامه ی مدرسه .اینو بگم که بهشون بیشتر توجه کنین، 
اگر به عقب برمی گشــتم، عمومی هامو بیشتر می خوندم،  

چون اگه بهتر می زدم رتبم باالتر می شد.
 از سختی ها و محدودیت های راهت بگو.

ســختی و محدودیت، تا حدی هســت، اما نه اون قدر که 
فکر می کنی.

 پیشنهاد طالیی ات چیه؟
هیچ درســی رو ول نکنین. خیلی کم هم حتی اگر شــده، 

ازش بخونین.
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هلیا قاسم زاده
مکانیک تهران

 مشوق اصلی ات چه کسی بود؟
هدفم؛ یعنی فکر می کردم آینده می خوام چیکار کنم. تنها 
چیزی که تشــویقم می کرد و من رو جلو برد، اون بود و 

مشاورمون.
 محدودیت هات در مسیر چی بود؟

برای ســال کنکور آدم مجبور می شه از بیشتر کارهاش 
بزنه. این محدودیت ها مال ســال کنکــوره، ولی اگه آدم 
رشــته اش  رو دوست داشته باشه، شــاید خیلی احساس 

محدودیت نکنه.
 همیشه شاگرد اول کالس بودی؟

نه، آخه شــاگرد اولی تو مدرســه عجیبه. سال کنکورما 
داریم تو جامعه ی بزرگ تری امتحان می دیم، حتی اگه اول 

شیم تو مدرسه، کافی نیست.
 شده تو این سه سال ناامید و بی خیال همه چیز بشی؟

ناامید شدم، اما بی خیال همه چیز نمی شدم. ول نمی کردم، 
اما ناامید می شدم. 

 مهم ترین تجربه ای که تو این دوران کسب کردی، چی بوده؟
از دوران دبیرستان تون کاماٌل بهره ببرین و خیلی خوب از 

زمان تون استفاده کنین.

کیانا خزچین
نقاشی دانشگاه هنر

 چی شد این رشته رو انتخاب کردی؟
نقاشی می کردم و دوست داشتم و تا ابد قراره نقاشی کنم.

 مشوق خاصی داشتی؟

تو راه کنکور مشاورمون، خانواده ام و دوستام
 چه پیشنهادی داری برای بچه های هنر؟

هدف شون رو بشناسن و اینکه بدونن اگه رتبه ی یک رقمی 
می خوان، چرا می خوان؟

صبا وهابی
جامعه شناسی دانشگاه تهران

 چه کسی به تو بیشترین کمک رو کرد؟
کس خاصی نبود. در مقطع های مختلف، افراد مختلف. اما 
بیشــتر، چشــم اندازم برای کاری که می خواستم بکنم و 

هدفی که داشتم، راهی رو جلوی پام می ذاشت.
 الگو خاصی داشتی؟

آدم خاصی نبود. هر کسی تو شکل گیری ایده ای که داشتم، 
یک اثری داشت.

 چی شد رفتی جامعه شناسی؟
احساس کردم برای کاری که می خوام بکنم، جامعه شناسی، 
هم بهم دید می ده، هم مســیر رو برام باز می کنه و یه رشته  

عمیق می خواستم که بیشتر من رو با مردم مواجه کنه.
 فعالیت های دیگه کنار درس خوندن داشتی؟

ساز می زدم که خیلی کمکم می کرد روحیه ام رو حفظ کنم.
 برای بچه ها پیشنهادی داری؟

دهم و یازدهم وقت بذارین روی ارتباط ها. کتاب خواندن، 
فیلم دیدن، کارهای مختلف کردن. فعالیت هایی که سرپا 

نگه تون می داره.
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خودتــون تا جایی که می تونین از خودتون کار بکشــین. 
درگیر حاشیه، نشین و مفید درس بخونین.

 از دهم شروع کردی فشرده درس خوندن؟
درس می خوندم اما نه به فشردگی دوازدهم.

 هدفت از اول برات مشخص بود؟
تغییر می کرد. یه مدت پزشکی بود، یه مدت بیوتکنولوژی.

 شرایط کرونا  تأثیر مثبت برات داشت؟
بــرای من منفی بود. گیرایی ام تــو کالس آنالین کمتر از 
کالس حضوری بود، اما فکر می کردم که خب، شــرایط 
همه یکسانه دیگه، اما شخصاً برای من تأثیر منفی داشت.

زهرا بنائیان
حقوق شهید بهشتی

 از کی هدفت برات مشخص شد؟
از نهم می دونستم می خوام برم انسانی، اما دو سه ماه آخر 

تازه به حقوق فکر می کردم.
 وقتی ناامید می شدی چی  کار می کردی؟

بیشتر درس می خوندم. استرسم کمتر بود، حالم بهتر بود.
 چه پیشنهادی برای بقیه داری؟

برای من ســال کنکور چیز ســختی نبود. مــن هر وقت 
داشــتم درس می خوندم، حالم خوب بود و هر وقت درس 

نمی خوندم، استرس داشتم.

پانته آ دریاباری
حقوق شهید بهشتی

 از کی فهمیدی می خوای حقوق بخونی؟
انسانی رو از راهنمایی دوست داشتم، دهم، تجربی خوندم؛ 
ولــی فهمیدم به اون چیزی که می خوام، شــاید تو تجربی 
نرسم. کالً بیشتر به خاطر حرف آدم ها رفته بودم تجربی. 
بعدش دیگه گفتم چیزی که دوســت دارم بهتره و دیگه 

تغییر رشته دادم می دونستم می خوام حقوق بخونم.
 کی تو این مسیر کمکت کرد؟

کسی کمکم نکرد، بیشتر، انتظاری بود که از خودم داشتم. 
اگــه به چیزی که می خواســتم، نمی رســیدم، خیلی برام 

سنگین بود.
 چه پیشنهادی برای بقیه  داری؟

منظم بودن بهتون کمک می کنه که وقت اضافه بیارین و 
بیشتر یاد بگیرین و این که خودتون رو دست کم نگیرین. 

تا کنکور ندین اینو نمی فهمین که واقعاً خوبین.

یاس یعقوبی
پزشکی دانشگاه ایران 

 انگیزه ات برای تالش کردن چی بود؟
فکر می کردم اگه به اون چیزی که می خوام، نرسم، چقدر 
حس بدی خواهم داشت. انگیزه ام بیشتر، فرار از اون حس 

بد بود.
 چه پیشنهادی برای بچه ها داری؟
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آوین محبی
فیزیک شریف

 الگوی خاصی داشتی؟
الگوهای عادی داشتم بیشتر تا اسطوره ای. بچه های یکی دو 
سال بزرگ تر از خودم رو که می دیدم فیزیک می خونن، 

برام الگوبودن.
 وقتی بی انگیزه می شدی چه چیزی بهت انگیزه می داد؟

کالً ســال خیلی خوبی نبود، اما اکثراً پیاده روی می رفتم، 
ورزش زیاد می کردم. سال دوازدهم، خودم را با این کارها 

نگه داشته بودم.
 اگه برمی گشتی چه چیزی رو تغییر می دادی؟

هیــچ چیز، فقــط توصیه می کنم که خیلــی به رتبه فکر 
نکنین، بیشــتر به رشته فکر کنین؛ مثالً من اآلن فیزیک 
رو با این رتبه می تونستم برم، با رتبه بدتر هم می تونستم 
برم. از اون موقعی که قبول می شین دیگه رتبه مهم نیست، 

به هدف بیتشر فکر کنین.
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تازگی چه خوانده ای؟
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ــالمی ــده: آوا اسـ گردآورنـ
کرمـــی الدن  ویراســـتار: 

بهاره رحیمی فر طهرانی
سالخ خانه شماره ی 5

کرت ونه گات/ ع. ا. بهرامی
سالخ خانه ی شماره 5، کتابی است با صحنه های خشن، که با نثری تمسخرآمیز 
و بی هیچ احســاس و قضاوتی بیان شده و همه ی مسئولیت درد و رنج ناشی از 
تجســم فضای این صحنه ها را، به خواننده واگذار می کند. راوی با درد ناشــی 
از حضــور در جنگ، به مبــارزه با بی عدالتی ها و تابوهــای جامعه می رود و 
اجازه می دهد خواننده، ســرگیجه و وحشت نشســت در رولر کوستر را با 

رفت وآمد های پینگ پنگی در زمان حال، آینده و گذشته، با پوست و گوشتش تجریه کند. نویسنده مخاطبش 
را در ســکوت مرگ بار شهر سوخته درسدن، رها می کند و اجازه می دهد راهش را به دنیای بیرون باز  کند. 
او برای کنایه زدن به وضع موجود انســان، دنیایی در جهان های موازی خلق می کند که »ترالفامادور« نامیده 

می شود. در این دنیا تمام کمبودهای اخالقی و انسانِی مردمان زمینی، جزو بدیهیات، محسوب می شوند. 

ـــاب ـــایه ی کت ـــر س زی
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آوا اسالمی
یک شب فاصله

جنیفر ای. نیلسن/ عادله قلی پور
دیواری بین دو دنیای کوچک، دیواری که زندگی ها را جدا می ساخت. خانواده ها 
از یاد می بردند صدای عزیزان شــان را. می رفتند به سوی آزادی و لباس خونی شان 
می ماند یادگاری برای مادر و پدرشــان. عدالتی که در شرق و غرب آلمان همچون 
صبح و شب، متفاوت بود. وفاداری برای زنده نگه داشتن اطرافیان و فروختن خود 
به دنیای بی رحم آن ســوی دیوار. آن ســوی دیوار که ساختمان های خاکستری و 
هــوای آلوده یک رنگ بودند. شــبی که آن ها را از هم جدا کرد. شــبی که دیگر 

نمی شد اسم خانواده روی شان گذاشت.

مریم حافظی 
مجوس

جان فالز/ پیمان خاکسار
نبرد تمام شده بود. ما حدود سیزده هزار نفر کشته دادیم. سیزده هزار ذهن، خاطره، 
عشق، حس، دنیا وکهکشان. چرا که ذهن انسان کهکشان تر است تا خود کهکشان، 

و همه ی این ها برای چند صدمتر گل و خاک، که مفت هم نمی ارزید.«
داســتان کتاب در دهــه ی 1950 می گذرد و ماجرای یک جوان انگلیســی به نام 
نیکالس اورفه است که به تازگی از دانشگاه آکسفورد فارغ التحصیل شده و برای 
فــرار از زندگی نه چندان رضایت بخش خود، در انگلســتان کار تدریس در یک 
مدرســه ی شــبانه روزی، در یکی از جزایر دورافتاده ی یونان را می پذیرد. ماجرای 
اصلی داســتان ازآشنایی او با یک میلیونر منزوی، به نام کنخیس شروع می شود. 

رابطه ی آن ها یک بازی اســرار آمیز است که از یک ســو برای نیکالس وسوسه کننده و از سوی دیگر خشن و 
ترسناک است. نیکالس هرچه بیشتر درون بازی کشیده می شود، نمی تواند میان واقعیت و خیال تمایز قائل شود 

و در عین حال برای رسیدن به پاسخ و حقیقت، تالش می کند.
ساختار این رمان مانند کتاب هزار و یک شب است. چهار داستان در دل داستان اصلی روایت می شود. مجوس یکی 
از مهمترین رمان های قرن بیستم به حساب می آید که توانسته از تاریخ انتشار خود تا کنون، خواننده های بسیاری را 
درگیر رمزگشایی خود کند. در این رمان به بسیاری از دغدغه های مهم بشری از جمله مذهب، خدا، عشق ، ذات بشر 
و ... اشاره می شود. یکی از ویژگی های این رمان این است که تقریباً در مورد هیچ کدام از موضوعات طرح شده، حکم 
قطعی صادر نمی کند و تصمیم گیری را به خواننده واگذار می کند. در نهایت، این رمان قصه ای جذاب دارد با شخصیت ها 

و موقعیت هایی عجیب و تعلیق های فراوان. پراست از راز و رمز و فلسفه و تاریخ و جادو.
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ویان عمیدی
 اتحادیه ی ابلهان

جان کندی تول/ پیمان خاکسار
درکتاب اتحادیه ی ابلهان داســتان درباره ی فردی به نام »ایگنیشــس« است. 
پســری چاق و تنبل که در عین حال، متفکر و دارای فوق لیســانس اســت و 
با مادرش زندگی می کند. او با راه و رســم زندگی مادرش مخالف است و این 
مخالفت تنها به زندگی او مربوط نمی شود بلکه همه ی جامعه، کشور و دنیا 

را در بر می گیرد. 
 طرز فکر و عقاید متفاوتش نسبت به جامعه ی اطرافش، موجب شده که تنبل 
و تن پرور باشد و از اجتماع، گریزان و نتواند فرد مفیدی برای جامعه باشد؛ تا 

اینکه حادثه ای سبب می شود که ایگنیشس مجبور به کار کردن شود و از آن پس، حوادث و داستان هایی 
را می آفریند.  

در واقع، کتاب اتحادیه ی ابلهان سعی می کند در غالب طنز،  واقعیت تلخی را بیان کند و این موضوع را 
گوشزد کند که جامعه  روز به روز دوروتر و متظاهرتر می شود و در همین حال، معترضان و افرادی که 
با طرز فکری متفاوت، می خواهند تغییری ایجاد کنند، نادیده گرفته شده و حتی از جامعه طرد می شوند.  

یکی از جمالت زیبای کتاب: 
»وقتی نابغه ی حقیقی در دنیا پیدا می شود، می توانید او را از این نشانه بشناسید: تمام ابلهان علیه اش متحد 

می شوند!«

الدن کرمی 
گل صحرا

واریس دیری، کاتلین میلر/ شهال فیلسوفی، خورشید نجفی 
»مادرم نام یکی از شــاهکار های طبیعت را روی من گذاشــت. »واریس«، به 
معنــای گل صحرا. گل صحرا در محیط های بی آب و علف می روید. جایی که 

کم تر موجودات زنده ای می توانند در آن زنده بمانند.«
واریس دیری، زنی فوق العاده اســت. روح او مانند زیبایی اش، نفس را در سینه 
حبس می کند. او روزها مدل بین المللی و سخنگوی حقوق زنان در آفریقاست 
و شــب ها رویای برگشت به وطنش، سومالی را در سر می پروراند. این کتاب 

شرح زندگی او از کودکی تا بزرگسالی اش است. 
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وقتی واریس دوازده ســاله بود، از زندگی کوچ نشینی صحرایی فرار کرد، چون پدرش در مقابل 
پنج شتر، قول ازدواجش را به مرد غریبه ای شصت ساله، داده بود. او از صحرای سومالی گذشت 
و به لندن، جایی که با عکاسی کشف شد، سفر کرد. اما او با خود، خاطرات ناگوار و درد و رنج 

واقعی سنتی کهن را به همراه می برد.
وقتی این کتاب را می خواندم، انواع احساسات را با هم تجربه کردم. از درد و رنجی که واریس 
و دختران صحرا تحمل می کردند، اشــک می ریختم و وجودم پر از خشــم می شد، گاهی نیز از 
کارهای کودکانه و شیطنت ها و رفتارهای عجیب حاصل از ندانستن او، به خنده می افتادم و از 

توصیف طبیعت به زبان او به شعف می آمدم. 

صبا مزارعی 
مجموعه کتاب های پرسی جکسون

ریک ریردن
آیا با پدر یــا مادر خود تنها زندگی می  کنید؟ یا پدرخوانده و مادرخوانده ای 
دارید که هیچ عالقه ای به شــما ندارد؟ آیا برخی افراد را به شکل هیوالهای 
ترســناک افســانه ای می بینید یا وقتی کتابی می خوانید، کلمات در صفحه 

حرکت می کنند؟
اگــر جواب تان برای این ســؤال ها مثبت بود، بقیه  ی متــن را نخوانید، چون 
به محض اینکه بفهمید چه کســی هســتید آن ها به دنبال تان می آیند... ولی 
اگر خیلی کنجکاو هســتید بدانید، پس... تبریک می گویم! شــما می توانید 

خطرناک باشید و در عین حال در خطر باشید... شما یک دورگه هستید..
پرســی جکســون هم همینطور. همه چیز از زمانی اتفاق افتاد که شنید معلم التینش با بهترین 
دوست او، دربارۀ او و اعتدال زمستانی صحبت می کنند و بعد هم معلم جبر خود را،  با خودکاری 
که به صورت شمشیر در می آمد تبخیر کرد! یوهو! سپس فهمید که خدایان و هیوالهای یونانی 
نه تنها افسانه نیستند، بلکه یکی از آن ها پدر اوست و ناگهان متوجه شد که باید سالح قدرتمند 

پادشاه خدایان را به او برگردانند تا بزرگترین جنگ تاریخ در نگیرد... و ماجرا آغاز شد... .
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پریا میروکیلی 
راهنمای کهکشان برای اتواستاپ زن ها

داگالس آدامز/ آرش سرکوهی
راهنمای کهکشان برای اتواستاپ زن ها، داستان از بین رفتن زمین را روایت می کند 
که طی آن همه ی آدم ها از بین می روند، جز آرتور دنت که به واســطه ی دوست 
فرازمینی اش، فورد، از این فاجعه نجات پیدا می کند و با سفر در کهکشان، وارد 

ماجراهای جالبی می شود. 
این کتاب طنز، با نثر روان و سبک متفاوت خود، خواننده را جذب می کند و در 

هر لحظه، باعث حیرت او خواهد شد. 

صبا شیخان
هستی

فرهاد حسن زاده 
هستی در خرمشهر زندگی می کند. پدرش او را  ادبار صدا می زند. او دختری است 

که در بدترین شرایط، شیرینی و شیطنت خود را حفظ می کند. 
فکــرش را بکنید! برادرتــان در روز اول جنگ، در بدترین حالت به دنیا بیاید، 
خودتان، دســتتان شکسته باشد و خانه تان روی ســرتان خراب شود و مجبور 
شوید همراه مادربزرگ خود که به تازگی گوشش سنگین شده، کوچ کنید و به 
پناهگاه های جنگی بروید. آن هم در زمانی که دو نفر از کســانی که عاشق شان 

هستید، جان شان در خطر باشد. 
این کتاب، کتابی اســت که با فرهنگ و زندگی ایرانیان، بسیار در ارتباط است. بین شخصیت های کتاب، 
طنز ملیح و زیرکانه ای رد و بدل می شود و بچه ها ، با توصیف های آقای حسن  زاده، می توانند با شخصیت های 

کتاب مثل یک خانواده، ارتباط برقرار کنند.



»اما برای من، داســتانم مهم تر از داستان هر نویسنده ای برای خود اوست، چرا که این سرگذشت من است، 
سرگذشت انسانی حقیقی...«

کتاب دمیان نوشــته ی هرمان هسه، نویسنده، شاعر و نقاش آلمانی، از جمله آثار اوست که در دوره ی دوم 
ادبی داستان هایش طبقه بندی می شود. دوره ای که آثار هسه به لطف روان شناسی، عرفان، فلسفه و مکتب های 
مدرن تر ادبی، عمق بیشــتری می یابند. دمیان حدود یک ســال پیش از پایان جنگ جهانی اول، نوشته شد. 
دوران جنگی که برای او بسیار دشوار و عذاب آور بود. هسه از مخالفان جنگ و اندک صلح طلبان آن زمان 
بود، از این  رو بســیاری از هموطنانش او را خائن می شــمردند. کتاب هایش جمع آوری می شدند و نامه های 
تهدید آمیز دریافت می کرد. همه ی این مسائل در کنار مشکالت مالی و خانوادگی و فشار هایی که در دوران 

کودکی و جوانی خود تجربه کرده بود، باعث ایجاد بحران هایی در زندگی او شد. 
زایش دمیان، همراه با درد و رنج فراوان برای هســه بود. این کتاب ابتدا با نام مســتعار »امیل سینکلر«، به 
عنوان نویسنده، که نام راوی داستان نیز هست، چاپ شد. این مسئله خواسته ی خود هسه بود تا خوانندگان 
به دلیل تعصبات ملی گرایانه، کتاب را تحریم نکنند. دمیان در جامعه ی آن زمان آلمان، به خصوص در میان 
جوانان که به خاطر جنگ بحران های روحی و فکری بســیاری را تجربه می کردند، طرفداران زیادی پیدا 
کرد. در نهایت، کسب جایزه ی فونتانه و کنجکاوی چند روزنامه نگار، باعث شد هویت هرمان هسه، فاش 

و نامش به عنوان نویسنده، جایگزین امیل سینکلر شود. 

ـــان ـــاب دمی ـــر کت ـــتی ب یادداش

خلفـــی نیلوفـــر 
ویراســـتار: هدیـــه قدســـی

76

در مســـیری عجیـــب 
ـــی و طوالن



بســیاری از وقایع این کتاب نشــأت گرفته از تجربیات 
شخصی خود نویسنده است، تا حدی که می توان گفت این 
کتاب، زندگی خود هســه را از دوران کودکی تا جوانی، 
روایت می کند. دمیان از جمله رمان هایی است که می توان 
آن را در میان رمان های تربیتی طبقه بندی کرد، رمان هایی 
که زندگی جوان یا نوجوانی خام را تا رسیدن به خویشتن 
واقعی خود و تکامل شــخصیتی اش دنبال می کنند؛ اما از 
نظر مــن، مفاهیم، تمثیل ها و نمادهای این کتاب بســیار 
فراتر از این هســتند. هسه به کمک شخصیت ها و وقایع 
نمادین، در طول داستان حرفش را به شکلی غیر مستقیم، 
اما عمیق بیان می کند. اشــاره ی هسه به داستان های کتاب 
مقدس در بخش هایی از داستان، دید بازتری رابه خواننده 
برای پذیرش ســخنان او می دهد و اندک بهره گیری هایی 
از عناصر طبیعت، پایه های فکری نویســنده را محکم تر 
می کنــد؛ برای مثال توجه به آتش و تصاویری که با خیره 
شــدن به آتش در آن می توان دید، جایگاه ویژه ی آتش را 
برای انســان، متذکر می شود؛ اینکه انسان به طور غریزی 
وابستگی خاصی به آتش دارد، آتش مانند روحی است که 

هم زمان متولد می شود و می میرد.
هسه مضامینی بس ارزشمند را به شکلی ملموس در طول 
داســتان شرح می دهد؛ به عنوان مثال در فصل اول، ترس و 
وحشت درونی امیل سینکلر ده ساله از آشنایی و مواجهه 
با دنیای دیگر، دنیایی تیره تر از آنچه تا آن زمان به عنوان 
کودک در آن بزرگ شــده، به حدی ظریف و تأثیرگذار 
تشریح می شود که تجربه های شــخصی خواننده را به او 

یادآوری می کند.
»پرنده در تکاپوی رهایی خود از تخم است. تخم دنیاست. 
هر که خواهان زاده شدن است، باید دنیایی را ویران کند«
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اگر شــما چیزی را عمیقاً بخواهید و بطلبید، قطعاً به آن 
می رسید. البته این راه و این مسیر هیچ آسان نیست. درد و 
رنج در راستای رسیدن به خواسته، الزمه آن مسیر است، 
حال اگر هدف اصلی، رسیدن به خود باشد باید دانست که 

الزمه ی هر زاده  شدنی، مرگ است.
دمیان یک حرف دارد: زندگی هر فرد مسیری در راستای 
شناخت خود حقیقی اوست و برای دستیابی به خویشتن، 
مســیر یا فرمولی جمعی وجود نــدارد. حال برخی در این 
مسیر، بیشتر انسان می شوند و برخی کم تر و بعضی شاید 

هیچ گاه انسان نشوند.
 در مســیر رســیدن به شــناخت خود، هرکس باید راه 
مختص و یگانه ی خود را بیابد، به ندای درونی خود گوش 
دهد و آن را در پیش گیرد. در این راه، افرادی هســتند که 
می توانند ما را راهنمایی کنند، اما مرشد و نجات دهنده ی 

اصلی هرکس، در درون اوست. 
شــناخت درون خود و پذیرفتن آن به طور کامل، بسیار 
مهم و گاهی دردناک اســت. اینکه ما بدی و خوبی درون 
و اطراف  مان را در کنار یکدیگر، به رســمیت بشناسیم 
و بپذیریــم که ما با هر دو این مســائل زندگی می کنیم و 
برای تکامــل، ناگزیریم از بخش تاریک وجودمان عبور 
کنیم. در واقــع این بخش برای ما، یاریگری اســت تا به 
خــود حقیقی مان، نزدیک تر شــویم. جلوه هــای ابتدایی 
خود حقیقی مان ممکن اســت د لهره آور، عجیب، غیرقابل 
تشــخیص و شــاید در تناقض با باو رها و خواســته های 
خودآگاه مان باشــد، اما با پیمودن مسیر دستیابی به خود، 
آن شخصیت و ما، یکی خواهیم شد؛ به این معنی که حرف 

من حرف او، و حرف او حرف من، خواهد بود.
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»اغلب ما گمان می کنیم انتخاب های مان در زندگی تماماً به اختیار خودمان شــکل می گیرد؛ گمان می کنیم 
مستقل از جهان پیرامون مان می اندیشیم و رفتار می کنیم. اما، رنگ ها، حاالت درونی ما را دگرگون می کنند؛ 
نام های مان تا حدی سرنوشت ما را رقم می زنند و بر قضاوت دیگران درباره ی ما تأثیر می گذارند؛ آب و هوای 

هر روز نگرش کلی ما در آن روز را جهت می دهد، و این فهرست عوامل پنهان، مفصل و دراز است.«
کتاب بازداشتگاه صورتی، به قلم آدام آلتر، کتابی است که به یکی از اصول مهم زندگی می پردازد که موضوعی 

است به نام »اثرپذیری«. 
نویسنده معتقد است که ما در طول روز از عوامل بسیار زیادی تأثیر می پذیریم؛ عواملی که حتی فکرشان را 
هم نمی کنیم که بر زندگی ما تأثیرگذار باشند. او معتقد است نام افراد نیز می تواند در سرنوشت آن ها، دستی 
کوچک داشــته باشد؛ برای مثال، او اشاره می کند که فروید از اصل لذت دفاع می کند و اسم او در آلمانی به 
معنای »لذت« است. کلمه ی بولت به »معنای فرار کردن« است و یوسین بولت سریع ترین دونده دنیاست و یا 

بیچلی به معنای »ساحلی« است و  لین بیچلی یکی از قهرمان های موج سواری در دنیا است.
 نظریه ی آلتر به شدت عجیب و تکان دهنده است. احتمال دارد او را دیوانه بپندارید و کتاب را نصفه و نیمه رها 
کنید؛ اما، ویژگی ای که باعث می شود این کتاب، در زمره ی کتاب های روان شناسی معتیر قرار بگیرد، این است 
که تمامی نظریات او با آزمایشات و تحقیق های گوناگون، اثبات شده اند و بنابراین، عجیب بودن این اصول را، 
نمی توان دلیلی بر غیرواقعی بودن آن ها دانست. خواندن این کتاب می تواند به خاطر حس غریزی ما برای کنترل 
همه چیز، کمی سخت باشد. اما او به ما نشان می دهد که زندگی مان ناخواسته از چه چیزهایی تأثیر می پذیرد 

و چگونه می توان در مراحل اولیه، آن ها را شناسایی، درک و سپس کمی کنترل کرد. 
آلتر نثری ساده، روان و دوستانه دارد، به طوری که ضمن خواندن اثرش، احساس می کنید شما را مخاطب خود 

قرار داده و بدون توجه به زمان، پای حرف هایش، خواهید نشست.
آدام آلتر، مدرک دکتری روان شناسی خود را از دانشگاه پرینستون دریافت کرده است. او نویسنده و سخنران 
است و در حال حاضر، در دانشکده ی بازرگانی استرن دانشگاه نیویورک، تدریس می کند. آلتر عالوه بر چاپ 
مقاالت معتبر، تاکنون دو کتاب نوشــته که هر دو کتاب جزو پرفروش ترین های نیویورک تایمز است و با 

عنوان »لطفاً زامبی نباشید« و »بازداشتگاه صورتی«، به فارسی نیز ترجمه شده  است.

بازداشـــتگاه صورتـــی
معرفـــی کتـــاب

ــار ــاس میر افشـ یـ
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ــا ــان کتاب هـ از میـ
آوا اســـالمی

ــدام ــزل نکوانـ ــتار: غـ ویراسـ

هنگامی که پذیرا و میزبان کسی می  شــویم، در واقع پذیرای سرگذشت  ها، ماجراها و 
اسرار دیگران می  شویم.

مکتوب/ پائولو کوئیلو

عالقه به مطالب مربوط به بیماری و مرگ، تنها بیان نوعی عالقه به زندگی است.
کوه جادو/ توماس مان

محال است که انسان باشی و ندانی که انتظار می  تواند کاری کند که عقربه  ی ساعت به 
لجاجت بایستد و یا حتی بدتر، خالف جهت بگردد.

تاریکی معلق روز/ زهرا عبدی
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آدم  ها وقتی نمی  دانند چه بالیی قرار است سرشان بیاید، چه معصومیت عجیبی دارند. چه 
کسی می  تواند بدون این که صدمه ببیند، به دیگران صدمه بزند؟

نزدیکی/ حنیف قریشی

اشعار با جوهر ترس نوشته می شوند ،داستان  ها با خون، و تاریخ با جوهری نامرئی.
بازی فرشته/ کارلوس روئیث ثافون

کسی که با هیوال نبرد می  کند، باید مراقب باشد که خود به هیوال بدل نشود.
فراسوی نیک و بد/ فریدریش نیچه

آنچه می  گوییم یا فکر می  کنیم، معرف ما نیست، بلکه آنچه انجام می  دهیم معرف ماست.
عقل و احساس/جین آستن

عمر ماست که ســپری می  شود. بدون ما انســان  ها، زمان هیچوقت عقربه  ای نداشته و 
نخواهد داشت.

قصر قورباغه ها/ یوستین گاردر



کجا خرس؟
نویسنده و تصویرگر: سوفی هن

مترجم: رضی هیرمندی
گروه سنی پیشنهادی: 4+ سال

پسر گفت: »من که می گویم وقتش رسیده جای تازه ای پیدا کنیم تا برای خودت 
ُگنده باشی و هر قدر دلت می خواهد کارهای خرسی بکنی. ولی کجا خرس؟«

داستانی درباره ی دوستی و خانه...
این کتاب با تصاویری ساده و دلنشــین درباره ی مفاهیمی چون خانه، دوستی 
و پذیرش تفاوت ها صحبت می کند؛ اینکه حیوانات )و البته انســان ها( کجا 

خوشحال ترند و دوستی ها با تغییر محل زندگی، از بین نمی روند.
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ــارات ــای انتشـ تازه هـ
ــل ــوکا فاضـ ــتار: تـ ویراسـ

مدرسه ی یادگیرنده
نویسنده: پیتر سنگه و همکاران

مترجم: فرنوش فرهمند
 با وجود تمام تغییراتی که امروزه در سراسر جهان در سیستم های 
آموزشــی رخ داده، کماکان چرخه ی معیــوِب »موفقیت برای 
موفق ها« در مدارس بازتولید می شود و دانش آموزان، پیشاپیش 
خود را در زندگی آینده شان برنده یا بازنده فرض می کنند. در این 
کتاب، پیتر سنگه و سایر نویسندگان، با استفاده از تجربه های 
موفق و ناموفق شــان، راه حل های ملموســی برای گره های کور 

سیستم های آموزشی پیشنهاد داده اند. 
رهبری آموزشی از سرفصل های مهم این کتاب است؛ اینکه چطور مدارس، خود را برای موقعیت های پیش بینی نشده 
آماده کنند و از بحرانی وارد بحران دیگر نشــوند. این موضوع به خصوص امروزه بسیار برای مدیران و معلمان 

مدارس و سازمان های آموزشی کارآمد است. 
امیدواریم این کتاب کمک حال مدارس باشد تا بتوانند سال تحصیلِی پرچالش پیش  رو را راحت تر بگذرانند.
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هنر
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تودرتو و پی در پی تکرار می شوند. سه ضلعی ها، چهار ضلعی ها و پنج ضلعی های رنگارنگ. می چرخند 
و باال و پایین می روند تا اینکه در کنار هم قرار می گیرند، اما این بار برای ســاختن شکلی جدید. آن 
شکل چیست؟ نمی توان مشخص کرد. بسته به نحوه ی نگرش هر فرد دارد. همه در تقارن با هم؛ نظم 
عجیبی دارند که کل صفحه را در بر می گیرد. هر مثلث و هر مربع، خاص است، اما به محض اینکه در 
کنار دیگری قرار می گیرد شکلش و معنایش تغییر می کند. آن ها با هم هندسه ای جدید را می سازند. 

هندسه ی هنر خاتم کاری.
می توان هنر خاتم کاری را هنری ایرانی دانســت که بیشــتر ما با آن آشنایی و از آن شناخت درستی 
نداریم. بخشی از این شناخت نادرست، به خاطر گذرا بودن نگاه  ما به اشیای اطراف مان است. نگاهی 

که جزئیات را نادیده می گیرد. 

ـــت ـــم ظراف خات
ــده ــل خدابنـ عسـ
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نــام خاتم کاری از ویژگی های این هنر برخاســته اســت: 
ختم کننده و مرز نهایی ظرافت و طراحی. البته از دالیل دیگر 
این نام گذاری می توان به شباهت این هنر با نگین انگشتری 

و حتی استفاده از آن به عنوان انگشتر نیز، اشاره کرد.
مانند بسیاری از هنرها از زمان ابداع خاتم کاری، اطالعات 
دقیقی در دسترس نیست و بسیاری از اطالعات نیز ضد و 
نقیض اند. برخــی ابداع آن را از معجزات حضرت ابراهیم 
می دانند. با این حال به نظر می رســد که این هنر، در چند 
ســده پس از اسالم، به شیوه ای بســیار ساده تر و متفاوت 
از آنچــه امروز می بینیم، از چین به ایران وارد شــده که 
شامل مکعب های سیاه و سفید بوده است. با گذشت زمان 
و از حدود دوره ی ایلخانیان، با خالقیت خاتم کاران ایرانی 
در شیراز، خاتم کاری به شیوه ی کنونی درآمد: ترکیبی از 
چندضلعی ها با رنگ های گوناگون. شهر شیراز  به خاطر 
داشتن قدیمی ترین آثار خاتم کاری، به عنوان خاستگاه این 

هنر در ایران شناخته می شود.

با فرارســیدن دوره ی صفویه، هنر خاتم کاری از شیراز به 
اصفهان منتقل شــد و در درخشــان ترین دوره ی خود قرار 
گرفت؛ به گونه ای که حتی بعضی از شــاهزادگان صفوی، 
همچون ابراهیم میرزا در آن ماهر بودند. به دستور پادشاهان 
صفوی قســمت هایی از مقبره ی شــیخ صفی الدین اردبیلی، 
صندوق ضریح امام دهم و یازدهم شــیعیان و همچنین در 
مدرســه ی چهارباغ اصفهان نیز با خاتم کاری تزئین شــد. 
شــیراز در کنار اصفهان هنوز هم یکــی از مراکز بزرگ 
خاتــم کاری بود. خاتم کاری صندوق مرقــد امام علی )ع( و 
دو لنگه درب موزه ی ایران باستان نیز از شاهکارهای این 
هنر در دوره ی زندیه اســت. رونق و پیشــرفت این هنر با 
فرارســیدن دوره ی قاجار افول کــرد، اما در دوره ی پهلوی 
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به دلیل برپایی مدرسه ی مســتظرفه توسط کمال الملک، 
دوباره جان گرفت. از استادان خاتم کاری می توان به استاد 
عبدالخالق گلریز خاتمی )پدر خاتم ایران( و استاد عبدالعلی 

گلریز خاتمی و احمد روحانی اشاره کرد.
درست کردن خاتم فرایندی بسیار طوالنی و نیازمند دقت 
و ظرافت بســیاری است که این ها خود یکی از معیارهای 
مرغوب بودن یــک اثر خاتم کاری اســت. عالوه بر آن، 
کیفیت مواد اولیه ی خاتم که شــامل انواع چوب )آبنوس، 
توسکا، کبوده، راش و غیره(، مفتول های فلزی چون نقره، 
طال و برنج، استخوان یا عاج حیوانات و چسب است، بر 

ارزش آن می افزاید.
در ابتــدا اســتاد خاتــم کار طرحی از شــکل مورد نظر 
خود را می کشد و سپس شــروع به کار می کند. چوب و 
استخوان ها را در رنگ های مختلف می برند و مثلث هایی 
را از آن ها بیرون می آورند. در مرحله ی بعدی مثلث ها را 
سوهان کاری می کنند تا به شکل موردنظر خود برسند و 
بعــد در کنار هم روی ورقه ای نازک قرار داده، آن ها را به 
یکدیگر می چسبانند و با استفاده از نخ، محکم می کنند. 
پس از مدتی نخ ها را باز می کنند و مجدداً چند ضلعی ها را 

سوهان می کنند و به هم می چسبانند تا گل خاتم 
ساخته شــود. در مرحله ی بعدی دورتا دور هر 
ضلع، شش سیم چسبانده می شود و با نخ محکم 
می شود تا طرح ستاره ای به دست آید و سپس این 
شکل را آنقدر تکرار می کنند تا طرح مورد نظر 
به دست بیاید. در آخر طرح را در دستگاه پرس 
قرار می دهند و بعد سرتاسر کار را با روغن جال 

دهنده و الک می پوشانند.
بیشــتر از چهارصد مرحله تا رســیدن بــه اثر نهایی طی 
می شــود که هر مرحله از آن در به دست آوردن نتیجه ای 
که ممکن اســت در خانه ی من یا شما باشد، اهمیت دارد. 
شاید حاال متوجه ارزش واقعی این هنر شده باشید. هنری 
که سراسر نظم و تقارن است و ظرافتش مثال زدنی است 

و مانند نامش است: ختم کننده.



86

مکتب پست مدرنیسم در اواخر قرن 20 به وجود آمد. از علل به وجود آمدن 
این مکتب جدید، می توانیم به  نسبی قلمداد شدن همه ی امور و یا عدم قطعیت 
در علوم مختلف اشــاره کنیم. اما در واقع نمی توان به صورت کامل و مطلق، 
پست مدرنیسم را در زیرگروه مدرنیسم، قرار بدهیم چون تفاوت های بسیار 

آشکاری با هم دارند که در ادامه برخی از آن ها را خواهیم گفت.

یـــاس مهرافشـــار
ــری ــی و هنـ ــای ادبـ مکتب هـ

پست مدرنیســم

آخریـــن قســـمت



رمان پســت مدرن مشــخصه های 
بــارزی دارد؛ به طــور مثال زمان 
روایــت رویداد ها بی نظم اســت. 
قهرمان غالباً دچار توهم و پارانویا 
اســت. داستان تکه تکه است و یک پارچه نیست -گاهی خواننده خودش باید فصل ها را مرتب کند- و در 

آخر شاید بتوان گفت، رمان پست مدرن اقتباس پیچیده و بی نظمی از بقیه ی سبک هاست.
مباحث فلســفی که در این مکتب مورد بحث واقع شــده، بحث وجود، ارتباط انسان و جهان و بحث انسان 

معقول و منطقی است.
تفاوت هایی که مکتب مدرنیســم با پست مدرنیســم دارد، در مباحث و موضوعات مختلفی دیده می شود؛ به 
طور مثال درباره ی همان مباحث فلســفی، پست مدرنیســت ها برخالف مدرنیست ها به خرد، باور و اعتقاد 
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آبراموویچ مارینا  پرفورمنس- 

اینستالیشــن- فائــق احمد



کانسپچوال آرت- جان بالدساری

ندارند و با توجه به نظر فروید، انسان را موجودی 
می داننــد که هویت و شــخصیت ثابــت و دائمی 
ندارد. مدرنیست ها به جهان شــمولی معتقدند اما 
پست مدرنیســت ها آن را رد می کننــد، چــون به 
نظر آن ها انسان ها شخصیت منسجمی ندارند. این 
تفاوت ها محدود به مباحث فلسفی و ادبیاتی نیست 
و ما حتــی در معماری هم تفاوت این دو مکتب را 

احساس می کنیم.
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اینستالیشــن- عباس کیارســتمی
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کانسپچوال آرت

برخی از آثار سیمین دانشور، رضا براهنی، دیوید فاستر، ایتالو کالوینو، والدمیر ناباکوف و جان فاولز 
در دسته ی آثار پست مدرن قرار می گیرند.

هنر پســت مدرن )هنر تجســمی(، به علت مخالفت پیروان این مکتب با موزه ها بیشــتر به صورت 
کانسپچوال آرت )هنر مفهومی(، مالتی مدیا، پرفورمنس )نوعی اجرای تئاترگونه( و اینستالیشن است.  

پرفورمنس
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جاسپر جونز

واســیلی کاندینســکی
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گالری گردی

ارباب هانــا 
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گالره حســامی آذر
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شمس شــایا 
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ریحانه صالحی
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نیکا صادیقی





ـــینما ـــای س ـــه دنی ـــفری ب س

این هفته، به مناســبت روز نوجــوان، برنامه ی فرهنگی را به موضوع 
جــذاب و پرطرفدار فیلم هــای دوران نوجوانی اختصــاص دادیم و با 
دانــش آموزان و معلمان، ســفری جادویی و خیال انگیــز را به دنیای 
رویایی فیلم ها تجربه کردیم. از »ســینما پارادیسو« شروع کردیم و 
ســری به اشک ها و لبخندها زدیم. به تماشای صحنه ای تکان دهنده از 
»بای سیکل ران« نشســتیم و با »wonder« به فکر فرو رفتیم. در این 
میان تجلیلی هم از »بابا لنگ دراز« دوســت داشتنی کردیم که برای 
هر یک از ما معنا و خاطره ای خاص را تداعی می کند. از نوشــته های 
جودی به شعرهای »انجمن شاعران مرده« رسیدیم و همچون »دیوانه از 
قفس پرید«، از قفس ذهن مان رها شــدیم و به سوی »روزی روزگاری 
در هالیوود« حرکت کردیم. جادوی هالیوود و فیلم »پرستیژ« در هم 
آمیخته شدند و ما را به مقصد بعدی؛ یعنی دنیای جادویی موسیقی جاز 
در فیلم »whiplash« هدایت کردند. از آرامش موسیقی جاز، به فیلم 
اکشن و پرهیجان »Source Code«  رسیدیم و لحظه ای بعد خود را 
در جاده های آمریکا و همراه فیلم »کتاب سبز«« یافتیم. دست آخر هم 
سری به سینمای ایران زدیم و با فیلم احساسی »مادر«، سفر خیالی مان 
به پایان رســید. نوجوانی، بهترین دوره برای ســفرهای خیال انگیزی 
چونین است؛ پس تا می توانید در دنیای فیلم ها سفر کنید و طعم شیرین 

نوجوانی را بچشید.

ویراسـتار: تـوکا فاضل
ـــی ـــانا خاتم رکس
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گزارشـــی کوتـــاه ازبرنامـــه ی 
نوجـــوان روز  فرهنگـــی 
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سایه، مداِل همراه ترین دوست دنیا را گرفت.
آرتینا الحانی 

چوب لباسی تنبل، جایش همیشه پشت در است.
روشا ایمانی

هندوانه ی شیرین پیش خنده هایش کم می آورد.
مایا بیگلری

موج با نوازشش سنگ های  ساحل را آسیاب می کند.
گلشید رهنورد

کاریکلماتـــور
نفیســـه نصیـــران

کاریکلماتور اسمی است که اولین بار احمد شاملو روی جمله های کوتاه و 
طنز پرویز شــاپور گذاشت. جمالتی که با چیدمان و بازی با کلمات، معنا 
ومفهومی دوپهلو و طنز را به خواننده منتقل می کند. می شــود گفت، کاری 

که کاریکاتور با تصویر می کند، کاریکلماتور با وا ژه ها انجام می دهد.
     دانش آموزان نهم نیز برای درس طنز در کالس نگارش، نوشتن این جمالت 

طنز بسیار کوتاه را تمرین کردند. در زیر تعدادی از آنها را می خوانیم:
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برای آدم دورو ، هیچ وقت مشکل نژادی پیش نمی آید.
تینا فالح

تنها عروسی توی اقیانوس، عروسی عروس دریایی است. 
یکتا راد طاهری

چیزی که عالمت زده بودم تا  فراموش نکنم ، یادم رفت. 
ویونا رضوانی 

آینه هر کاری کرد، خودش را ندید.
نیال نیکخواه

سایه زیر روشنایی، پنهان شد. 
لیوسا مرادی

باالخره قطره ی آبی از دستان خشکش چکید.
ترنم خلیلی

اشک های ابر، طاقت چتر را طاق کردند.
هستی بهنام

المپ از دست نور داغ کرد.
کیانا طالبیان
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هر آبشاری در اوج، ریزش می کند.
. آتنا عرب نژاد

یک روز باالخره ساعت را با صدای خروس بیدار می کنم.
کیمیا مالزم

کاریکاتور زیادی حرف زد، شد کاریکلماتور.
سنا هاللی

من به شک، یقین دارم.
فاطمه هویدی

آنقدر نشستم که حوصله ی پایم سر رفت و خوابش برد.
فرگل پوالدخانی

دیدن خوشی جوری برایم سخت شده، که حتماً باید عینک خوش بینی بزنم.
گلناز صادقی



هایکـــو
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افسون می کند
آدمی را، 

پروانه ی چمن زار  
النور ترابی

شیهه ی زورق
   خفه می شود

روی تپه ی دریا  
مبینا میرزایی

مِه به آرامی نشست
یاکریم و النه اش نیست شدند؛

ابرهای مقصر  
ثمر نقی زاده
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صدای گریه می آمد
   از همسایگی ابرها؛

      یاکریم از پشت پنجره سرک کشید
تامیال اسماعیلیه

در گرگ و میش
کودک از خواب پرید؛

پِر پِر بال کبوتر  
کیمیا سیفی

شکارچی فقیر، 
     کودکان گرسنه،

پرپِر بال کبوتر  
پریا الستی
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ابرهای تیره 
شیهه می کشند؛

باالی مناره، النه ی کبوتر می لرزد
کیمیا خدری

خواب بهاری
پلک های خیس،

رویای ناتمام
شادی کشاورز

پرپر بال کبوتر
    سر به خاموشی گذاشت،

در امواج باد  
مبینا خلیلی
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یاکریم روی النه ای از پنبه
آواز سر داده،

ابر حسودی در آسمان است  
سامیه دهستانی

از النه ی یا کریم ها 
تخم کوچکی می افتد؛

      شقایق روی زمین جوانه می زند
سحر روشن ضمیر

یا کریم ها در النه
چشم به آسمان دارند؛

      گویی شکوفه های ابر را می ستایند
روشا اجدادی



شـــعر
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خیال تو

نگاه نکن 
فکر نکن

تنها خواسته این است
با خیال تو را می توان دید

اما وقتی با چشمانم تو را می بینم 
تو را نمی بینم

با خیالم زندگی می کنم
خیالم به من امید می دهد 

که شاید روزی با چشمانم خیالم را ببینم
دینا سه ده زاده

نگاه

صندلی های خالی
سالنی بزرگ

صدای من در طرفی،
صدای تو در طرفی دیگر

اما نگاه ما؛
دو خط موازی

صنم قانعی
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تار و پود
)مشاوره(



به نظرتان احساســات شایع در دوران قرنطینه و شیوع بیماری کووید 19 کدام ها هستند؟ تحقیقات 
انجام شده در قرنطینه های پیشین، که البته بیشتر به صورت خود  قرنطینه ای یا ایزوله انجام شده بود، 

نشان می دهد که شایع ترین احساساتی که مردم گزارش کرده اند، این موارد بوده است:
 بی حوصلگی، خشم، ناامیدی، گیجی، رنجش، درماندگی، تنهایی، انزوا، نگرانی، فرسودگی، اضطراب، 
دودلی، ترس، فقدان، ســردرگمی، احساس گناه، غم، بی تفاوتی، بی میلی، کرختی عاطفی، استرس، داغ، 
بیماری )نگرانی از اینکه دیگران فکر کنند ما بیمار هستیم و رفتارهای شان نسبت به ما تغییر کند؛ مثالً 
از ما دوری کنند.( و بیشتراز همه احساسات مشابه حالت  PTSD یا استرس پس از سانحه؛ استرسی 
که بعد از یک تجربه ی دشــوار یا تروما حاصل می شود. گزارش شده است که عالوه بر موارد ذکر 
شده می توان به مواردی چون تنگی نفس، درد قفسه ی سینه، ضعف عصبی، سرگیجه، پریشانی، سردرد، 
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چگونـــه بـــا کوویـــد 19 رشـــد کنیم

ناهیـد قنبـرزاده علمداری
ویراســـتار: هدیـــه قدســـی

خالصـــه ی کارگاه 
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اما مفهوم رشد پس از 
تروما، اولین بار توسط 
تدســچی و همکارش 
مطرح شــد. در واقع افرادی که در چالش با تروما رشد و 
دگرگونی مثبت را تجربه می کنند، در مواجهه با سختی ها 
به سطح عملکردی متفاوت و باالتر می رسند. این شرایط 
دشــوار منابع مقابله کردن و کنارآمدن با  دشواری ها را 
درانسان ها، فراهم می کند، مسیر متفاوتی در ادراک و معنا 
بخشــیدن به زندگی، ایجاد می کند و موجب تغییراتی در 
سبک زندگی، شــناخت هیجانات و درک ارتباطات در 

جهان هستی می شود. 
اگرروش های متفاوت انســان ها در پاسخ به سختی ها را 
پیوســتار درنظر بگیریم، این پیوســتار از تسلیم و ازپا 
درآمدن در برابر ســختی ها آغاز می شــود. ســطح بعدی، 
گذراندن زندگی با ضعف و به تحمل اجباری اســت. پس 
از آن، تاب آوری وتوانایی بازگشت به کیفیت زندگی قبل 
از تروما و دشواری ها است و نهایتا انتهای پیوستار، رشد 
و تعالی، و شکوفایی است، دراین حالت کیفیت و سبک 
زندگی، شناخت هیجانات، جهان بینی و معنای زندگی فرد 

تغییر کرده است.

اختــالل در تمرکز و 
حافظه، کابوس شبانه، 
تحریک  بی خوابــی، 

پذیری و مرورذهنی حوادث اتفاق افتاده، اشاره کرد. 
اما یافته های پژوهشی درباره ی تأثیرات تروما بر انسان ها 
بســیار متفاوت بود. درکنار یافته های حاکی از تغییرات 
منفــی روان شــناختی و هیجانی متاثــر از تروما، برخی 
از یافته هــا به تغییرات مثبت و شــکوفایی انســان ها در 

رویارویی با مشکالت اشاره داشت. 
در تحقیقاتی که توسط ریچارد تدسچی و همکارش صورت 
گرفت و بیشتر از چند دهه از آن نمی گذرد، برای اولین بار 
 (PTG: post truamatic growth( مفهوم رشد پس از تروما

مطرح شد.
 توانایــی بالقــوه ی ســختی ها و اتفاقات ناگــوار زندگی 
انسان ها، در ایجاد تغییرات مثبت و رشد و شکوفایی آن ها 
مطلب جدیدی نبود. ایــن باورتقریباً درتمام متون دینی و 
فلسفی قدیمی مشاهده می شد. حتی در بین روان شناسانی 
چــون فرانکل نیز، این اعتقاد وجــود دارد که یافتن معنا 
در زندگی می تواند به تحمل سختی ها کمک کند و رشد 
انسان ها را درپی مواجهه با این دشواری ها، به ارمغان آورد. 



شاخص های اصلی رشد در سختی ها 
الف: ارتباط با دیگران

- تمایل بیشتری به بیان احساسات شان دارند.
- شفقت بیشتری نسبت به دیگران احساس می کنند.

- برای ارتباط با دیگران بیشتر تالش می کنند.

- می پذیرند که آن ها نیز به دیگران نیاز دارند.
- به ایجاد روابط جدید تمایل دارند.

ب: قدردانی
- قدر داشته های شان را می دانند.

- جنبه های مثبت حوادث را می بینند.
- قدردان لحظه لحظه ی زندگی شان هستند.

 )PSYCAP  ج: توانمندی های شخصی *)سرمایه های روانی
- خود اتکایی دارند.

- تأثیــر تالش های خــود بر دستاوردهای شــان را درک 
می کنند.

- پشتکار بیشتری دارند.
- خوش بین هستند.

- به آینده امیدوارند.
- از خودشان مراقبت می کنند.

د: رشد و توسعه ی معنوی
- درک و فهم بهتری از موضوعات معنوی دارند.

- می توانند درسختی ها به دنبال یافتن معنا باشند.
- دالیلی برای تحمل سختی ها دارند.

- راحت تر می پذیرند که دشــواری ها و تغییرات، طبیعت 
زندگی است. 

ه: درک امکانات و فرصتهای جدید
- عالیق جدیدی پیدا می کنند.

- در دشواری ها فرصت های جدیدی می یابند.
- برای ایجاد تغییرات، بیشتر تالش می کنند.

این شاخص ها با رشد پس ازســختی ها، رابطه ای دوسویه 
دارند؛ یعنی هم موجب آن می شــوند، هــم ازآن به وجود 
می آیند، بنابراین به جای اینکه در رنج و سختی ها از پای 
درآییم و دچار هیجانات منفی و استرس پس از سختی ها 
شــویم، بهتر است تغییرات مثبت و رشد را تجربه کنیم. 
قبل از هرچیز باید دلیل ومعنایی در این سختی ها بیابیم، 
توانمندی های خود را شناســایی کنیم، با دیگران ارتباط 

برقرارکنیم و قدردان داشته های  خود باشیم.
* بــرای مطالعه ی بیشــتر د ربــارۀ ســرمایه های روانی 
)PSYCAP(، به نوشته ای از همین نویسنده، درخردنامه ی 

شماره ی هجده ، مراجعه کنید.
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ویل هانتینگ نابغه، فیلمی درباره ی پســر جوان نابغه ای ســت، که با وجود هوش ذاتی 
بسیار باال، در یک دانشگاه معتبر، نه به عنوان یک استاد یا دانشجو، که صرفاً به عنوان 

یک نظافت چی ساده مشغول به کار است.
ویل هانتینگ، نابغه است، اما بی هدف هم هست. خودش را نمی شناسد. دچار کم ارزشی 
اســت. خیال می کند کسی  اســت که برای تولید هرج و مرج و آشوب به زمین آمده و 
باورش نمی شود روزی  به جای یک نظافت چی ساده، بتواند به عنوان یک نابغه ی خالق 
شناخته شود. اما ویل هانتینگ خوش شانس هم هست. او درست در زمانی که به خاطر 
آشوبگری به زندان افتاده، از طریق یکی از بهترین استادان دانشگاه معتبری که در آن کار 

ویـــل هانتینـــگ نابغـــه
ــم ــک فیلـ ــناختی یـ ــل روانشـ تحلیـ

ــوی ــزار رضـ گلـ
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می کرده، شناسایی می شود؛ با این حال، حتی استادی که 
به نابغه بودن او ایمان دارد هم، نمی تواند او را به راحتی با 

خودش روبرو کند؛ با آن خودِ نابغه و توانایش.
پیــش از اینکه به بقیه ی داســتان بپردازیم، اجازه بدهید 
بایستیم و از خودمان بپرسیم، تا به حال چقدر با خودمان 
روبرو شده ایم؟ چقدر می شناسیمش؟ منظورم خودِ خودمان 
است؛ همان خودی که گاهی تنبلی می کند، گاهی حوصله 
ندارد، گاهی با ما قهر می کنــد، گاهی هم پر انرژی، بلند 

می شود تا به سمت خواسته هایش برود. 
فکــر می کنید آن خواســته هایی کــه دارد چقدر برایش 

»غرقگی« مفید می آورد؟ غرقگی؟ 
غرقگی یک نوع غرق شــدن در لحظه هاســت. یک نوع 
یکی شدن با لحظه ی حاال. یک نوع بودن تمام و کمال در 
اینجا و اکنون که چارچوب بردار نیست؛ انگار برای هر 
کســی حالت مخصوص به خودش را دارد؛ مثالً برای یکی 
با خوردن یک کیک شکالتی غلیظ دست می دهد و برای 
دیگــری با فتح یک قله ی عظیم. برای یکی با مصرف مواد 
مخدر و برای دیگری با کشف یک اتم جدید. اما ماجرای 

مفید یا غیرمفید بودن این غرقگی، فرق می کند؛ انگار یک 
چارچوب مشخصی برای سنجش غرقگی مفید یا غیرمفید، 
درون خود آدم ها کار گذاشته شده. خود خود آدم، خوب 
تشــخیص می دهد که آنچه غرقش شــده، چقدر می تواند 
برایش مفید باشد. ویل هانتیگ هم این را خوب می داند. 
خوب می داند که در حال هدر دادن لحظه های عمرش است. 
خوب می داند می تواند یک مسئله ی پیچیده ی ریاضی را در 
یک نشســت حل کند، اما انتخاب کرده از غرق شدن در 
بیهودگی لذت ببرد. اینجا پای یک چیز دیگر هم وســط 
می آید و آن انتخاب است. آدم ها اجازه دارند انتخاب کنند 
در چه موضــوع و ماجرایی، غرقگی را تجربه کنند. حتی 
اجازه دارند مفید یا غیرمفید بودن غرقگی را هم خودشان 
انتخاب کنند. و ویل هانتینــگ انتخاب می کند به جای 

همراهی کردن با روان شناسانش، از آنان دوری کند.
 بگذارید قصه را از جایی که رهایش کردیم، ادامه دهیم. 
استاد زرشناس، گوهر درونی ویل هانتینگ را شناسایی 
می کند. می فهمد ویل هانتینگ می تواند به عنوان یکی از 
نوابغ ریاضی شناخته شود، اما ویل دوست دارد همچنان 
در کارهای قبلی اش با تیم رفقای وقت ُکش غرق شود. با 
این حال خــوب می داند در این غرقگی غیرمفید، چیزی 
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جز خودتخریبی و افسوس در انتظارش نیست. برای همین 
وقتی با یک روان شــناس عجیب و غریب روبرو می شود 
که مثل آینه روبه رویش می ایستد و او را به خودش نشان 
می دهد، گیج می شود و نمی فهمد بین ایستادن کنار خودش 
به عنوان یک رفیق، یا ایستادن روبروی خودش به عنوان 

یک دشمن، کدام یک را انتخاب کند.
 ویــل هانتینگ حکایت همه ی ماســت؛ آنجایی که بین 
انتخاب های مان گم می شــویم، آنجایی که اســتعدادهای 
داشــته مان را نادیــده می گیریم یا آنجایــی  که به خاطر 
غرقگی های غیرمفید و لحظه ای، چشــمان مان را به روی 
غرقگی های مفید، اما دوردســت می بندیم، ویل هانتینگی 
شده ایم که جایگاه واقعی خودش را نمی داند. بیایید سؤالی 
که روانشناس ویل، از او پرســید را از خودمان بپرسیم: 
چقدر آگاهی که برای چه کاری مناســب هستی و چقدر 

به خودت باور داری؟
شاید این را روان شناِس ویل به ما نگوید، اما ماجرای ویل 
نشــان می دهد که آگاهی، خود بــاوری و انتخاب، چیزی 
به نام شــخصیت را برای او، برای ما و برای همه ی آدم ها، 
تولید می کند. شخصیت، ساختنی  است. آگاهی از این که 

چه کسی هســتیم و چه استعدادهایی داریم، باور به خود 
و استعدادهای مان و در نهایت، انتخاب مسیر درستی برای 
شکوفا ساختن این استعدادها، شــخصیت و آینده ی ما را 

می سازد. 
فیلم ویل هانتینگ نابغه، فریاد آشــکاری برای به چالش 
کشیدن ماست. به چالش کشیدن انتخاب ها و آگاهی مان 
از خود. بی راه نیســت که این فیلم در لیست ده فیلم برتر 

روان شناسانه ی صد ساله ی اخیر قرار دارد. 
اما بگذارید قدری از معایب فیلم نامه را موشکافانه ببینیم: 
ویل زیادی خوش شــانس است و این ناخودآگاه مخاطب 
را به سمتی می برد که یا حسرت بخورد و یا درست مثل 
ویل، بی خیالی پیشــه کند تا شــاید دست تقدیر، خودش 
باعث رشد اســتعدادهای درونی او شود. ویل هیچ تالشی 
برای حل مســائل نمی کند. ما هیچ صحنه ای از حل تمرین 
یا علم آموزی او نمی بینیم. ویل هانتینگ ناگهان به عنوان 
یک نابغه ی بی پشتکار شــناخته می شود؛ گویی از همان 
ابتدا با فرمول ها و روابط ریاضی متولد شــده اســت و به 
هیچ تمرینی برای تقویت این موهبت درونی احتیاج ندارد. 
انــگار که بگوییم یک نوازنده ی ماهــر، از همان بچگی 



نوازنده بوده و هیچ وقت تمرینی نکرده و اســتادی ندیده 
است. برای تأیید این ادعا بیایید از خودمان بپرسیم کاری 
بوده که در آن بدون تمرین و تکرار به درجه ی اســتادی و 

تبحر رسیده باشیم؟ 
اگر پاســخ بله اســت، خودمان در عالم رویــا کنار ویل 
هانتینگ ســیر می کند و قطعاً الزم است بیدارش کنیم، 
ولی اگر پاسخ خیر اســت، نگران نشویم؛ چرا که قانون 
رشــد یافتن بر زمین، همین اســت که توانایی های مان را 
بشناســیم و برای پرورش آن ها، پشــتکار داشته باشیم. 
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زیــن رو، می توان چنین گفت که رســیدن به 
قله های رشد یا ماندن پایین کوه پایه اش، فقط و 
فقط بستگی به انتخاب هایی دارد که خودمان 
در زندگی مان انجام می دهیم. خودمان و نه هیچ کس دیگر. 
بیایید کنار خودمان بایســتیم و انتخاب هایی کنیم که از 
ما یک ویل هانتینگ نابغه بسازد، نه یک ویل هانتینگ 
آشــفته، که از خودش فراری  است. شاید بتوان گفت اگر 
ویل هانتینگ انتخاب نمی کرد که از سرگردانی ناآگاهی 
به آرامش ناشی از شناخت و آگاهی روی بیاورد، حال و 
روزش مصداق تنها یک مصرع می شد و آن مصرع این بود:   

گفتا ز که نالیم، که از ماست که بر ماست*
* ناصر خسرو



114

محیط زیست



چشم ها را باید شست
جور دیگر باید دید

همه ی ما روزانه با وسایل مختلفی سر و کار داریم که به نظرمان بی مصرف، از کار 
افتاده و یا زائد می آیند و شاید اولین موردی که به ذهن مان خطور کند، یک راه حل 

ساده است: آن ها را دور بیندازیم.
اما بهتر است قبل از این کار، به میزان تولید زباله در شهر تهران نگاهی بیندازیم:

در حال حاضر به طور میانگین، روزانه حدود هشــت تا نه هزار تن پسماند عادی و 
زباله ی  خانگی در شهر تهران تولید و جمع آوری می شود. بر این اساس، سرانه  ی تولید 
زباله در شهر تهران، برای هر نفر حدود 800 تا 900 گرم در روز است، در حالی که 
ُنرم و یا مقدار طبیعی میانگین سرانه ی تولید زباله، برای هر نفر در دنیا حدود 450 
تا 500 گرم است؛ یعنی این مقدار، در تهران، چیزی حدود دو برابر میانگین جهانی 

است. عدد قابل تأملی است. این طور نیست؟

طرحـــی نـــو دراندازیـــم
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ـــعیدی ـــه س معصوم
ویراسـتار: هدیه قدسـی سارا ابراهیم زاده
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انسان هوشمند، همواره در پی یافتن یا ساختن راهی جدید 
اســت. برای حل این مسئله نیز، سه راه حل طالیی وجود 

دارد: بازکاهی، باز مصرف، بازیافت.
بازکاهی به معنی کاهش زباله؛

بازمصرف؛ یعنی استفاده ی دوباره از وسایلی که قبالً مورد 
مصرف قرار گرفته اند؛

بازیافت به معنی آماده سازی مواد، برای بهره وری دوباره.
بــه این دلیــل که می خواســتیم برای این امــر مهم قدمی 
برداشــته باشیم، از خودمان شــروع کردیم؛ که آغاز هر 
تغییر بزرگی از خویشتن است. از این رو در درس محیط 

زیست، از دانش آموزان پایه ی یازدهم خواسته شد که از 
وسایلی که در محیط زندگی شان بود و به نظر می آمد که 
دوره ی مصرفش به پایان رسیده، نگاهی دیگر بیندازند و 

با آن طرحی نو دراندازند.
 آنچه در این جا می بینید، گوشه ای از فعالیت عزیزان مان 
اســت که به اهمیت محیطی کــه در آن زندگی می کنند، 
پی برده اند و برای حفظ و ســالمتی اش قدمی برداشته اند. 
امیدواریم که این کار، آغاز راهی باشــد که برای همه ی 
ساکنان این پهناور زیبا، آسایش و سالمتی به همراه آورد 

که زیستن در سرزمینی سبز، حق تمامی ماست.

الناز احسن
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سارا بوذری

سارا و نگار بوذری
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هلیا بیاتی

مهسا پورمجیب
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هیوا تومرایی

سحر جباری
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پریا جمالی

رزا رقابی



121

لیلیا رحمانی

فاطمه رئیس کریمی
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سارا سلیمانی

سانیا سمیعی
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زهرا صباحی

آوا طاهری



124

الدن کرمی

هدیه قدسی
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مانا مرادی

مهرسا ملک
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لیلیان منصور

نیلوفر نادی
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In Other Words
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Due to Covid-19 pandemic, many students have been 

forced to stay at home and attend online classes under 

the new circumstances. The disruptive effects of the 

virus outbreak on students are known to all of us. Be-

ing deprived of social contacts, experiencing elevated 

stress level, and being forced to stay in lockdown has 

affected many people including the students in Kherad.

We asked our students to see how they are coping with 

the new situation and asked them to pen their feelings 

in a piece of writing under this title: “How to survive 

quarantine?” Many of them talked about the hardships 

they have been having during this time and some of 

them gave some tips. 

We selected three pieces for this volume of Kherad 

Nameh and hope you will enjoy reading them!

Andia Dorrani
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How to Survive Quarantine?

These days, we are all busy with our school work, focusing on 

our physical health and handling everything during the COVID-19 

pandemic. But what we aren’t paying attention to is our mental 

health. While we are all in quarantine, practicing social distancing, 

we might experience some feelings such as anger, frustration, 

fear and many other emotions. We might also feel depressed, 

bored or stressed out. 

However, the question is how we can handle this situation and 

take care of our mental health. Well, there are a lot of ways to en-

hance our mental health but one of the easiest ways is called art 

therapy. Now, you might ask yourself what it is about. This kind 

of therapy is the application of art in the treatment of people in 

a professional context. In essence, it helps and sustains people 

with various illnesses through difficult times. The important thing 

is that you can reduce your stress level and the tension in your 

daily life with the help of art therapy, which can lead to your emo-

tional and mental recovery.

Baran Esmaeili Racki
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Some of the easiest art therapy methods that you can use with-

out the help of any mental health supervisors are: drawing your 

emotions (basically you have to focus on how you are feeling and 

let it out), doing stress painting (in which you just use paints and 

colors on a canvas), drawing line art, keeping a bullet journal and 

sculpting your anger.

(painting emotions)(An example of line art)
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As the Coronavirus pandemic is tightening its clutch around the 

world, it is also creating some memorable moments filled with 

uncertainty, pain and fear as well as small moments of hope and 

humanity.

During a lockdown, the things that used to highlight our days 

like going to school, hanging out with friends, hugging our loved 

ones are no longer possible. Without some self-imposed struc-

tures, it’s easy to feel a little untethered. We do not know whether 

the virus will continue to exist for weeks or months or on and off 

for years. We do not know when we will feel safe again. 

This pandemic is no different from others. But we are still one na-

tion, not individual countries. Right? So, how can we survive this 

deadly pandemic and keep our minds and bodies healthy?

1- Stick to a routine.

Go to bed and wake up at a reasonable time, write a schedule that 

is varied and includes time for work as well as self-care.

2- Dress for the social life you want, not the social life you have.

Take a shower and dress comfortably, wash your face, brush your 

teeth. Take the time to take a bath or have a facial. Put on some 

bright colors. It is amazing how our dress can impact our mood!

3- Reach out to others at least once daily for thirty minutes.

Try to make phone calls or FaceTime calls, Skype, or text. Con-

nect with other people to seek and provide support. It can have a 

huge impact on your social skills!

How to Survive Quarantine?
Donya Abdollahian
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4- Stay hydrated and eat well.

This one may seem obvious, but stress and eating often don’t 

mix well, and we find ourselves over- indulging, forgetting to eat, 

and avoiding food. Drink plenty of water, eat some good and nu-

tritious food, and challenge yourself to learn how to cook some-

thing new!

5- It’s normal to worry, but keep the panic at bay.

There might be moments when you feel completely devastated or 

helpless as the situation develops, especially if you have family 

or friends falling ill. Let yourself feel a full range of emotions. It’s 

completely normal. Just remember that you are the best at taking 

care of yourself at this moment, and this will pass, too.

6- exercise

This can help strengthen your immune system. Getting a yoga 

mat is a good place to start. It’s also good to learn a new dance 

through tutorials online, or at least walk around your living room. 

It’s better than sitting on your couch for 12 hours straight

7- Take the opportunity to spend quality time with your loved 

ones and make stronger connections.

8- Find lightness and humor in each day.

There is a lot to be worried about, and with good reasons.  Coun-

terbalance this heaviness with something funny each day: cat vid-

eos on YouTube, a stand-up show on Netflix or a funny movie. We 

all need a little comic relief in our lives every day.
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Quarantine can have different effects on each person. For exam-

ple, introverts may like to spend some time alone at their own 

home and feel at peace; whereas, extroverts may get a bad feel-

ing because of being isolated and not having a chance to com-

municate with other people at work or at school. The point is that 

regardless of being either one, we can still find many better and 

healthier ways to spend our time during quarantine. For example, 

we can communicate with our friends or family with some appli-

cations and have fun with them online. In this way, we can all stay 

healthy and reduce our feelings of lonesomeness. Another way 

is to register in online classes to learn new things and have the 

opportunity to spend our time more efficiently. One other thing 

we can do is to read more and more books to add to our knowl-

edge. One fun thing that I did in summer when I was practicing 

self-isolation and social distancing was to watch a lot of movies in 

English and learn a lot of new vocabularies. And I guess one of the 

best options that is useful for the ones who play a musical instru-

ment is to practice a lot and play new pieces of different compos-

ers and just enjoy it because this quarantine time gives you the 

chance to focus on playing your instrument more than anything 

else. I hope the tips that I mentioned were interesting for you!

Lia Salahshor
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It has almost been a year since we started dealing with COVID-19 

pandemic. As a teenager, being quarantined, staying at home all 

the time, not hanging out with my friends and taking part in on-

line classes can be very hard and boring.

But there are some easy ways to feel better these days and have 

better time at home! Here are some tips:

1. Spend more time with your family

Talk to them, play some board games, ask your family about old 

memories or maybe surprise them with a gift or a special dinner!

2. Learn a new skill

There are so many things out there that you’ve never heard of 

or you have always wanted to try. Try them! Go into the kitchen, 

cook something, try a new sport or 

activity, try to learn other languages, new musical instruments or 

even grow plants!

3. Redo or rebuild old things

Redecorate your room or some parts of your house, repair some 

old things or organize them

4. Make some changes in yourself

Sometimes, little changes will make you feel so good.  Get a new 

haircut, paint your nails, try different styles.

5. Call your friends

During Covid-19 lockdown, you’d better stay at home. Since you 

can’t meet your friends or relatives, call them or video call them 

on FaceTime and ask how they’re doing.

Mahgol Rahmat
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بلبـل عاشـق تو عمر خـواه که آخر

باغ شـود سبز و شـاخ گل به بر آید

حافظ


