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ســـخن ســـردبیر

سالم بر بهار
سالم بر آغاز
سالم بر تولد

اولین شماره ی نشریه در سال 1400، با پنج سالگی آن همراه شده. خردنامه فرزند بهار 
است. پنج بهار را به چشم دیده و همیشه، پر از شادابی و شعر و هنر و شور بوده است. 
خردنامه فرزندی است که تک تک ما در رشد و شکوفایی اش نقشی داشته ایم. ما، همه 

او را بزرگ کرده ایم و به پنج سالگی رسانده ایم.
در این شماره، عالوه بر فصل های مختلف خردنامه، آثار منتخب مسابقات دهه ی فجر 
در بخش های نقاشی، عکاســی و زبان انگلیسی نیز در اختیار شما قرار گرفته و آثار 
منتخب مسابقات آهنگ سازی و ادبی را می توانید در پادکست خردنامه گوش کنید. 
بخشــی از این شماره هم ویژه ی جشن پنج ســالگی خردنامه است تا با مرور گذشته، 
ببینیم چه راهی را پشت سرگذاشــته ایم و برای پیش رو، توان و ایده بگیریم. در این 
یادآوری، یادی از دوســتان قدیمی و تجدید عهدی با دوستان جدید و خواندن نوشته ها 

و پیام ها، جشن را به کام، خوشتر می نماید. 
این راه طوالنی، با حضور تک تک اعضای خانواده ی بزرگ و پیوســته ی خرد طی شده 
است. خردنامه نام جمعی ما است با همه ی خواسته ها و تالش ها و آرمان هایی که ما را 

به هم پیوند داده است. نام مان برقرار باد.
سال تازه و نو بر همگی مبارک و خوش قدم! 

مرضیه مدنی رزاقی 
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کلمات آدم را گرفتار می کنند، می دانستید؟ خود من، امتحانات ثلث دوم کالس دوم دبستانم را يادم می آيد، 
يک ســالن تاريک و بزرگ که ما بچه ها را نشــانده بودند تا در روزهای آخر اسفند، امتحان جمله سازی 
بدهیم. يادم مانده که يک ژاکت نارنجی با نقش های ريز و شلوغ تنم بود که ديگر داشت تنگم می شد و يادم 

مانده که فهمیدم جمله سازی را دوست دارم. و کلمات را.
  بعدها آن قدر اين ماجرا تکرار شد که ديگر در اين که گرفتار کلمات هستم ترديدی نداشته باشم. آخرين 
بار، وقتی که داشتم آزمون ادبیات بچه های هفتم را صحیح می کردم، ديدم که الزم نیست حتماً کتاب شعر 
و داستانی دستم باشد يا نام شاعر و نويسنده ی بلندآوازه ای پای کلمات را امضا کرده باشد، فقط کافی است 
مثل همان روز ابری اسفند سی سال پیش، ببینم با هر واژه چه جمالتی می شود ساخت تا باز يادم بیايد که 

چقدر کلمات را دوست دارم. چقدر گرفتار کلمات هستم. 
  وقت خواندن جمله های ســاده، شــاعرانه، غمناک يا شــادی برانگیز بچه ها، فکر می کردم هرکدام از اين 
جمالت می توانســت جمله ی آغازين کتابی باشد که توی کتاب فروشــی بازش می کنیم و بعد ديگر راهی 
نمی ماند جز اين که آن کتاب را با خودمان به خانه ببريم. چشم می بستم و به خانه ی دلگشای کلمات می رفتم. 
در آزمون ادبیات امســال هفتم، به جای اين که مثل همیشه زير واژه ها خط بکشیم تا بچه ها معنی آن ها را 

بنويسند، از آن ها خواستیم با کلماتی مثل »تبسم، وداع، رهسپار، فارغ، مونس و در اثنا« جمله بسازند. 
آنچه می خوانید مجموعه  ی کوچکی است حاصل ذوق بچه ها.  

ـــن محمـــدزاده آذي

ــورده*  ــای باران خـ واژه هـ
ـــاد ـــا ب ـــپار ب رهس
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برگ ها همراه باد رهسپار می شوند.
رقص امواج دريا همچون يک تبسم است. 

همواره لحظه ی وداع با دوست قديمی ام احساس اندوه می کنم.  
و يک دفعه، در آن اثنا گفت که ديگر برويم، دير شده است. 

گمانم ديگر وقت وداع رسیده، مواظب خودت باش.   
پرنده ای روی شاخه ی درخت، فارغ از داد و فرياد کالغ هاست.

باغبان ها از کوچه باغ های روستا به سوی مزرعه رهسپار می شوند.
انگار برگ و گل هردو مونس همديگر هستند، همیشه کنار هم اند. 

آدم برفی داشت آب می شد و برای وداع به من شال گردنی داد تا در زمستان بعدی به همراه داشته باشم. 
فارغ از تمام مشکالت دنیا، زندگی زيباست. 

او بعد از شنیدن خبر، رهسپار کوه شد.  
با پرستوهای مهاجر وداع گفتم. 

او تازه از درد شديد فارغ گشته است.
برای آخرين بار به سمتش چرخیدم و با او وداع کردم. 

خوشا به حال دختری که مونس دارد. 
يادم می ماند چطور پدربزرگم با اين دنیا وداع کرد.  

تبسم او تمام جهان را روشن کرد.
اکنون با همه ی دلتنگی هايم، همه ی اندوهم، بايد با شما خانواده ی عزيزم وداع کنم. 

ای بهترين مونس من، همیشه کنارم باش.   
به زودی از تمام دردها و رنج ها فارغ می شوی.
تبسم آرامش بخش پروانه را به گل ديدم.  

ره سپار خانه ی دوست شدم.  
از تنهايی، انعکاس خودم در آينه مونسم شده بود. 
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جانی برايم نمانده بود که دستم را تکان دهم، پس سری به نشانه ی وداع تکان دادم.   
رهسپار شدم تا بلکه در راه دوباره با او برخورد کنم و باری ديگر به آن چشم های عمیق نگاه کنم.   

مونس غم من، مونس شادی من هم خواهد بود.   
سختی ها زياد هستند، ولی بايد خوشحال باشی، تبسم کنی.   

آن عزيزی که برای همیشه رفته است، تنها مونس و همدم من بود.
فارغ از هرگونه قید و بندی زير باران می دويد. 

باالخره روزی که سال ها خودش را برای آن آماده کرده بود رسیده بود، روز وداع، روز جدا شدن.  
با آمدن بهار تمام الله زارها مانند تبسم می شوند.    

من امروز با مادربزرگم رهسپار شدم تا دنیا را از چشمان او ببینم.
در هنگام تبسم، انسان ديگری می شد. 

اين آخرين وداع من با او بود.   
لبم به تبسم باز نمی شد. 

در اثنای سفر فهمیدم که اين سفر بیهوده است. از اين به بعد فارغ از ترس زندگی می کردم.   
خوش به حال پرندگان زيرا آن ها فارغ و آزاد هستند.   

از زندگی فارغ شدی و دست کشیدی. آزاد شدی، اما به چه قیمت؟   
رهسپار شو به دوردست ها، اما نه به ناکجاها.   

به تبسم های شیرينش نگاه دوخته بودم، خودش هم می دانست. 
در اثنای آشنايی با او متوجه شدم چشم هايش زمردين است و می درخشد.   

وقتی اشک شوق را در چشم های او ديدم، همه ی غم هايم را رهسپار باد کردم.  
از تبسم گل ها خنده ام می گرفت.

تو در تمام سختی ها مونس من بودی. 
تو کی قرار است رهسپار سفر باشی؟    

انتظار نداشتم بخندد، اما وقتی تبسم را در صورتش ديدم، خیالم راحت شد.  
شايد وقتش رسیده بود که شبنم از آفتاب، وداع تلخی کند.  
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آخرين تبسم دوستم را در هنگام خداحافظی فراموش نمی کنم.  
آن شب فارغ از هرگونه ترس و رنجی خوابش برد. 
تبسم تو زيبايی آن لحظه را چندين برابر کرد.   

تو تنها مونس من هستی. 
من منتظر تبسم زيبای تو هستم.   

در لحظه ی وداع دستش را به سوی آن کودک خردسال دراز کرد.   
هیچ وقت غم نگاهش را در آخرين وداع از ياد نمی برم.

برگشت و تبسمی کرد.     
او برای چند روز با پرنده ها رهسپار شد. 

تبسم مادرم همچون طلوع خورشید است.   
آن رهسپار زيرک به ما کمک کرد تا راه مان را وسط آن جاده ی غريب پیدا کنیم.  

به ياد می آورم که او در اين راه دشوار مونس و همدم من بود.
شبهايی را به ياد می آورم که فارغ از تمام سختی ها سر بر شانه ی مادر می نهادم.

پرستوها رهسپار سرزمین های گرم شدند.   
در اثنای سفر به شهری رسیدم که پر از درختان زيبا بود.   

چه تبسم ها که زندگی را شاد نکردند.    
پرندگان در فصل زمستان با شهر ما وداع کردند.   
هالل ماه همچون تبسم روز روشن و زيبا بود.    

* برگرفته از شعر سهراب:
»واژه ها را بايد شست

واژه بايد خود باد
واژه بايد خود باران باشد...«
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ما با هم متفاوت بوديم. از همان بچگی. تو موهای قهوه ای فرفری داشتی و چشمان سبز 
رنگت زير نور آفتاب، مانند دو زمرد براق، می درخشیدند، اما من موهای مجعد مشکی 
داشتم و چشمانم تیره بودند. تو لباس های آبی می پوشیدی چون آبی، رنگ آسمان بود، 
اما من لباس های زرد می پوشیدم چون زرد، رنگ خورشید بود. آن موقع حس می کردم 
ديگر نمی توانیم دوســت باشیم. چون تو آبی دوست داشتی و من زرد. چون تو شب را دوست داشتی و 

من روز. چون تو ماه را دوست داشتی و من خورشید.
گذشــت و بزرگ تر شديم. شــب و روز و ماه و خورشید و زرد و آبی آن قدر کوچک شده بودند که 
ديگر به چشــم نمی آمدند، اما ما هنوز متفاوت بوديم. تو تنهايی را دوست داشتی ولی من با تو بودن را 
دوســت داشــتم. تو ترجیح می دادی وقتت را با ژان والژان و خانم هاويشام و فاگین بگذرانی ولی من 
ترجیــح می دادم به آواز پرندگان گوش کنم و با آن ها بخوانم. تو آرام بودی و من پر ســروصدا بودم. 
حس می کردم ديگر نمی توانیم با هم وقت بگذرانیم چون تو برايم خسته کننده بودی، چون من برايت 

خسته کننده بودم. 
آن دوره هم گذشــت. مدتی يکديگر را تحمل کرديم تا سرانجام دريافتیم چگونه حوصله ی هم ديگر 
را ســر نبريم. گاه کنار هم کتاب می خوانديم و گاه در ســکوت از سرود پرندگان لذت می برديم. گاه 
تنها بوديم و گاه با هم. اما ما هنوز متفاوت بوديم. تو حرف از رفتن می زدی اما من می خواســتم بمانم. 
تو از مشــکالت فرار می کردی، ولی من روزهای ســخت را دوست داشتم. تو رفتی اما من ماندم. همان 
حس قديمی برگشت. حس دور بودن. حس تفاوت. اين بار مرزهای کشورها بودند که ما را هم از دور 

می کردند. اين بار بیش از همیشه حس می کردم از هم دوريم.  
سال ها گذشت. فاصله ها بیشتر و بیشتر شدند، تا اين که تو رفتی، اين بار برای همیشه. تازه فهمیدم که 
مرزهايی که تا کنون ما را از هم جدا می کردند، در برابر اين يکی، هیچ بودند. اين بار مرز دو دنیا در 
مقابل ما بود. تو روح بودی و من جسم بودم. تو رها بودی و من در بند بودم. تو را نمی دانم، اما من تنها 
بودم. کسی نبود که مرا قانع کند آبی زيباتر، کتاب هیجان انگیزتر و رفتن عاقالنه تر است. کسی نبود 

که با تفاوت هايش مرا خاص کند. ديگر فرقی نداشت اگر روز آبی بود و شب زرد.

رکســـانا خاتمـــی

مرزهـــای جدايـــی 
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از الی درز پنجــره ی اتاقم نــور گرمی به 
باريــکای فاصله  ی پنجــره از ديوار داخل 
می زند. نــوری که صبح ها مجبورم می کند 
به جای ماندن کنار ملحفه ی مخملی طوسی 
رنگ تختــم، بخواهم از تخت پايین بیايم 
و مثل هر روز يک خاطره بسازم. آن نور 
مرا وادار می کند قشنگی ها را ببینم... خب، 
آخر خودش هم قشــنگ است. فکرش را 
بکن... صبح ها به جای بیدار شدن با هر صدای آزاردهنده ای، با نور آفتاب بیدار شوی... خواستنی است، نه؟
اين که اولین حس روزت به جای ســرمای زمســتان، بوی چای دارچینی تازه دم شده باشد، از آن هايی که 
مامان بزرگ ها تعهد می دهند دوای هر دردی  اســت. يــا اولین صدايی که پرده ی گوش هايت با آن به لرزه 
دربیايند، صدای کشیده شدن آب رودخانه روی سنگ های رنگی کف آن باشد. دوست داشتنی است وقتی 
اولین چیزی که صبح ها لمس می کنی به جای خشکی برگه ی روزنامه، گرمای دسته ی لیوان باشد؛ مخصوصاً 

وقت هايی که با خودت می گويی: »حوصله ندارم لیوانش رو عوض کنم... بذار همین طوری گرم باشه.«
خاطره ســاختن همین است، اين که تکراری يا بی نقص نباشی، اين که غبار عادت روی چشمانت ننشیند. 
می بینی؟ حتی نشستن غبار عادت روی چشــمانت از خود عادت کردن شیرين تر است. شیرين تر است 
وقتی تلخی ها کنار شــیرينی ها می نشینند و تفاوت ايجاد می کنند. حس ها همین قدر خواستنی اند، وقتی 

نور الی درز پنجره اتاقت وادارت کند حس شان کنی.

از الی درز پنجـــره ی اتاقـــم
صبـــا مراديـــان
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صدای تق تق در چوبی آمد. در باز شد و علی، برق لبخند پستچی را همراه جواب نامه اش تحويل گرفت. آسمان آبی بود 
و بچه های پر سروصدا در کوچه های شهر می چرخیدند و با چشمان براق شان روزهای خوب کودکی را می گذرانند. 
لباس های پهن شده توی بالکن در باد می رقصیدند. بوی نان خانگی در کوچه های خلوت پیچیده بود. عابرهای کوچه های 
باريک هیچ عجله ای نداشتند و از حس خوب صدای رودخانه وسط شهر لذت می بردند. دوچرخه های پارک شده کنار 
خانه ها در معرض زنگ زدن بودند، چون هر آن ممکن بود باران ببارد و آن وقت بود که صداها از خانه های کوچک 

و بزرگ بلند می شد.
باران گرفت و بچه ها با صورت های درهم رفته و خسته به خانه های شان برگشتند و سعی کردند توی دست و پا نباشند. 
بقیه ی اعضای خانواده با کمک هم در تالش بودند تا بند عظیم لباس های شســته شده را قبل از آن که لباس ها پخش 
هوا بشوند و از آزادی شان لذت ببرند، جمع کنند. خانواده ی  علی هم در خانه جمع شدند. مادربزرگ علی زير کرسی 
نشسته بود و شال گردن نیم متری سارا، خواهر دو ماهه ی علی را می بافت. دستانش بافت پنبه ای کاموا را حس می کرد 

و لبخند می زد. مادر علی نان را برای شب حاضر می کرد. 
حاال علی از پنجره به بیرون نگاه می کرد و يواشکی کمی الی پنجره را باز می کرد تا بتواند بوی خاک خیس خورده را 
حس کند. مامانی يا همان مادربزرگ علی از باران متنفر بود. می گفت باران گل و الی و کثیفی می آورد. خواهر بزرگ 
علی هم با مامانی موافق بود. مخصوصاً آن روز که از شانس بدش باران پیراهن قرمزی را که مال جوانی های مادرش بود 
خوب خیس کرده بود و حاال ديگر چیز ديگری نداشت که جلوی فامیل های ازخودراضی اش بپوشد. آن ها از تهران 
می آمدند و هر دفعه به او و خانواده اش به همه چیز تهران فخر می فروختند. اين موضوع علی را هم اذيت می کرد، اما 
با اين حال صدای باران برايش خوشايند بود، چون باعث می شد قورباغه های رودخانه شروع به آواز خواندن کنند. تا 
قبل از اين که آفتاب کم کم پیدايش شود، رنگین کمان رخ بنمايد و بعد از چندی شاهد غروب نارنجی آفتاب  باشیم، 

درحالی که علی همچنان پشت پنجره نشسته است.

هلیـــا دانش پـــرور

ـــا ـــک م ـــهر کوچ ـــاران در ش ب
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چیـــزی از قلـــم نیفتـــاده
...۰/۹۹۹ برابر ۱ است.

راه های زيادی برای اثبات اين حقیقت وجود دارد، اما همچنان برخی از مردم اين 
موضوع را رد می کنند؛ برای مثال اثبات زير به خوبی اين مطلب را نشان می دهد:

X = ۰/۹۹۹...
۱۰x = ۹/۹۹۹...

۱۰x – x = ۹/۹۹۹... – ۰/۹۹۹...
۹x = ۹
x = ۱

ــات آور ــا بیـ پانیـ
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3
۱

3
۱

يکی از داليلی که ســبب می شــود  اين مطلب به نظر عجیب بیايد، نداشتن فهم درستی از 
مفهوم بی نهايت اســت. برخی ها تصور می کنند در نهايت اين نقطه چین ها باالخره به يک 
عدد ۹ نهايی ختم می شــوند در حالی که اين طور نیســت. اين اعداد پايانی ندارند. اعداد را 
می توان به شکل های متفاوت نمايش داد. در اينجا …۰/۹ شکل ديگری از عدد يک است. 

اگر اثبات باال برای شما کافی نبود، می توانید از اين اثبات ساده تر استفاده کنید:

 = ۰/333...
3 ×     = 3 × ۰/333...

۱ = ۰/۹۹۹...

در واقع کسر يک سوم را می توان به صورت عدد اعشاری ۰/3 نوشت. توجه کنید که روی 
عدد سه عالمت دوِر گردش )به معنی اين که اين عدد تا ابد تکرار می شود( نوشته شده است. 
اگر سه تا يک سوم را با هم جمع کنیم و به عبارتی يک سوم را ضرب در سه کنیم، جواب 
يک می شود. حاال اگر يک سوم را به صورت يک عدد اعشاری با دور گردش بنويسیم و 
دوباره آن را ضرب در سه کنیم، انتظار می رود جواب ۰/۹ شود، اما با توجه به اين که يک 
سوم ضرب در سه می شود يک و عدد ۰/3 همان يک سوم است، نتیجه می گیريم که ۰/۹ 

برابر است با يک.
البته با اين حال، باز هم به نظر می رسد در اين تساوی، چیزی از قلم افتاده است. برای درک 
بهتر اين که واقعاً چیزی از قلم نیفتاده، قســمتی از کتاب »جــن اعداد«* را با هم بخوانیم: 
»رابرت فرياد زد: نه، اصالً حرفش را هم نزن. مهم نیســت چند تا ۹ به اين زنجیره اضافه 
کنــی، چون باز هم يک چیزی از قلم افتاده اســت؛ يعنی همیشــه آخرين ۹ جايش خالی 

خواهد بود.«
جن اعداد با عصبانیت فرياد زد: »آخرين ۹ وجود ندارد!«
پس همیشه به ياد داشته باشید که آخرين ۹ وجود ندارد.

* جن اعداد، هانس ماگنوس انزنس برگر، ترجمۀ ملک دخت قاسمی نیک منش، ناشر: آيیژ
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رياضیدان ها شايد کوزه گران قابلی نباشــند، اما بی شک می توانند بهترين کسانی 
باشــند که شکل يک کوزه را بررســی می کنند، پس شايد بتوان با کمک اشکال 
رياضی و چاشــنی کردن خالقیت طراحی کرد، اگر قرار باشــد تنها با يک شکل 

هندسی طرحی نو به وجود آوريد، کدام شکل را انتخاب می کنید؟ 
همه ی ما لوگوی تويیتر را ديده ايم ، اما چقدر در ذهن مان طرح آن را بررسی کرده ايم؟ 
آيا دقت کرده ايم که فقط و فقط با چند دايره می توانیم چنین طرحی را خلق کنیم؟

طراحـــی بـــا دايـــره

پرمــور پريســا 
ــی ــه قدس ــتار: هدي ويراس
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شــما می توانید در شکل باال دايره ها را واضح تر ببینید. در سال 2۰۱6 هنرمندی به 
نام پان کواســکا دوروتا* با الهام گرفتن از لوگوی تويیتر، خود را به چالش طراحی 
با دايره دعوت کرد. طرح هايی که هم ساده باشند، هم زيبا و هم بتوان برای کارهای 
تبلیغاتی و هنری از آن ها استفاده کرد. او با کمک سیزده دايره، شکل هايی از سیزده 

حیوان را کشید، در ادامه برخی از اين طرح ها را می بینید:
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 برای ديدن طرح های بیشتر می توانید به سايت او سری 
بزنید ، شايد هم بخواهید خودتان را به چالش طراحی 

با اشکال دعوت کنید.

*Pankowska Dorota  

**https://www.dorotapankowska.

com/13-animals-13-circles.html
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)ويژه نامـــه ی پنجمیـــن ســـال انتشـــارات خردنامـــه(

لگی پنج ســا
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خیريه بیگم حائری زاده

سالم به پديدآورندگان و خالقان خردنامه،
سالم به دوستداران خردنامه،

سالم به بهاری که نرم نرمک می رسد از راه.
اولین شــماره ی خردنامه با آرزوی تداوم آن شروع شد. هر شماره که تولید می شد، می ديدم 
که بهتر از قبل است. من در اولین شماره از کتاب »نوشتن تا مغز استخوان«* ناتالی گلدبرگ 
نام بردم و نقل قول هايی از آن داشتم. از اين عبارت "نوشتن تا مغز استخوان" خیلی خوشم 
می آيد و از طرفی ناتالی گلدبرگ يک هنرمند، نقاش و نويســنده ی خالق اســت. برای او 
نوشتن يعنی احضار زندگی با همه ی جزئیات؛ يعنی چنگ انداختن به لحظه های ناب زندگی. 
وقتی خردنامه را می خوانم، احساس می کنم اتفاقی که بايد رخ داده است؛ زيرا نوشتن يک 
هنر اســت. خالقان خردنامه عالوه بر آگاهی از عناصر يک نوشــته ی خوب، خود را اسیر 
چارچوب های آن نمی کنند، با اســتفاده از هنر نقاشــی، عکاسی و نوازندگی و درک هنری 
می نويسند. هرچند اين تولیدات، شروعی برای يادگیری است، ولی به نظرم در مسیر درستی 

حرکت می کند و اين مرا سرشار از شور و شوق می کند.
پنج سالگی خردنامه را تبريک می گويم و امید به تداوم آن دارم.

*ترجمه ی شهرام عديلی پور، نشر ويستار
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اکرم سعادت

به نام خالق خرد
باورم نمی شود که خردنامه پنج ساله شده باشد. هنوز هر شماره اش همان تازگی 

و هیجان اولیه را برايم دارد.
همیشه اول سخن سردبیر را می خوانم. سادگی و صمیمیت نوشته های خانم رزاقی 
بر دلم می نشیند. بعد شــروع به ورق زدن می کنم. از خواندن نوشته های بچه ها 
بســیار لذت می برم. با خواندن هر نوشته انگار از زاويه ای ديگر می بینم شان و 
اين شناخت متفاوت برايم لذت بخش است. نوشته های همکاران و رويدادهای 
مدرســه هم که جای خودش را دارد. وقتی به خود می آيم می بینم که ساعت ها 

گذشته و من زمان را درک نکرده ام.
خردنامه از سرمايه های با ارزش خانواده ی خرد است که بايد آن را پاس بداريم.
از خانم حائری زاده و خانم رزاقی عزيز و همه ی دست اندرکاران اين مجموعه ی 

ارزشمند صمیمانه سپاسگزارم.
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لیلی محمدحسین

سالم دوستان عزيز خردنامه ای
وقتی در ذهنم بــه عقب برمی گردم و زمانی يادم می آيــد که خردنامه فقط به 
مناسبت جشــنواره ی پروژه ها منتشر می شد، باورم نمی شود که امروز بتوانیم 
پنج سالگی فصل نامه ای به نام خردنامه را جشن بگیريم و اين مهم میسر نمی شد 
به جز با تالش مستمر و کار تیمی تک تک شما عزيزان و هدايت هوشمندانه ی 
سرکار خانم مرضیه مدنی رزاقی. شما توانستید با انعطاف پذيری ذهنی، حتی در 
شرايط کرونايی فصل نامه را با کیفیتی برتر و همراه با پادکست هايی تأثیرگذار 
و لذت بخش تولید کنید، همراهی و همکاری گروه های آموزشی را جلب کنید و 
فصل نامه را تبديل کنید به فرصتی برای ارائه ی انديشه های ناب تک تک اعضای 

خانواده ی بزرگ خرد.
جشن پنج سالگی تان را از صمیم قلب به شما و به خودمان تبريک می گويم.
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مرسده صادقی

»خانم خردنامه می خريد...«
صــدای دانش آموزانی که روزهای جشــنواره ی دانش آموزی با شــور و شــوق 

خردنامه را عرضه می کردند از صداهای فراموش نشدنی خرد است.
مــن فرصت آن را داشــته ام که روزهای قبل از آن را هم ببینم و شــاهد تالش 
و سخت کوشــی تیم خردنامه باشــم، لحظه های نابی را که آن ها که تجربه اش 
کرده اند، باعث شــده روزهای قبل و بعدشــان يکسان نباشد، بزرگ شده اند و 

کوله های شان را پر از تجربه  و رفاقت و احترام کرده اند.
خردنامه هــای ديجیتال برای من همان صداها و همــان لحظه های ناب را تداعی 
می کند. خردنامه های ديجیتال، ما را نگه داشته است بسیار نزديک به يکديگر 
در عین دوری. خردنامه ها سرشــار است از جريان يادگیری اين روزهای خرد. 
خردنامه های اين روزها يادمان می آورد که خرد، حضور مؤثر اعضای آن اســت 
در فضای يادگیری و بالندگی يگديگر. دوســت دارم از همه ی همکاران بسیار 
عزيز که اين فرصت را برای دانش آموزان بسیار عزيز فراهم می کنند تشکر کنم 

و به خصوص بگويم مرضیه خانم رزاقی، دمت گرم و سرت خوش باد.
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1

خردنامه/ نشریه ی  دانش آموزی الکترونیکی 
مدرسـه ی خرد/ شـماره 18/ تابسـتان 1399

بامزهنویسی

زندگیماباریاضیگرهخوردهاست

ویروسهاازکجامیآیند

مقدمهایبرشیمیسبز

مجازینامهها

ازهردریسخنی

پشتپنجره)ویژهیقرنطینه(

تحوالتیکپروانه

InOtherWords

گزارشتصویری



36

مرضیه مدنی رزاقی

راســتش شناســنامه  ی خردنامه برای من از همۀ بخش های آن جذاب تر است. همیشه، آخر 
کار می نشینم و تک تک نوشته ها را نگاه می کنم، يادداشت ها را ورق می زنم و نام بچه های 
تحريريه، دبیر بخش ها، نويســنده ها، گوينده های پادکست و همه ی کسانی را که در يک 
شــماره نقشی به عهده داشته اند، يادداشــت می کنم تا به ترتیب الفبايی، مرتب شان کنم. اين 

موقع ها، البه الی زمزمه ی تکرار حروف الفبا، داستان نام ها آغاز می شود. 
اســامی از ياد آدم نمی روند. اگر بشناسی شان، می توانی مدام سال های همکاری ات با آن ها را 
بشماری و به عددش افتخار کنی. اگر نشناسی شان دلت می خواهد يک روز سر و کارت به 
آن ها بیفتد و بهشــان بگويی اسم تان را در خردنامه ديده بودم، چه خوب شد که خودتان را 

هم ديدم. اگر تازه وارد باشند بهشان خوشامد می گويی و آرزو می کنی ماندنی باشند.
بعضی اسم ها فقط يک بار می آيند، بعضی، چند وقت يک بار و بعضی بیشتر اوقات هستند و 
در يک جا نشسته اند، بعضی هم، بیشتر اوقات هستند و جاهای مختلف را امتحان می کنند؛ 
اما بعضی هم با آن که بیشــتر اوقات بوده اند، يک روز ســرانجام وقت رفتن شــان می شود؛ 
دوازدهمی می شوند، خداحافظی می کنند و می روند و از غم انگیزترين اوقات زمانی است که 

در شماره ی پايیز، بايد چند نام را از شناسنامه پاک کرد.  
شناســنامه، داستان های خودش را دارد. داســتان هايی که هرکدام، يک خردنامه است. اين 
نوشــته را با احترام به تمام نام هايی که در اين پنج ســال در خردنامه نوشته شده اند و خود 

خالقان خردنامه بوده اند، پايان می دهم.
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1

خردنامه/ نشریه ی  دانش آموزی الکترونیکی 
مدرسـه ی خرد/ شـماره 16/ زمسـتان 1398

   کاریکلماتور

   آنچه می خواهم باشم

   این عدد شگفت انگیز

   غذاهای تراریخته

   رمزنگاری 

   جامعه شناسی ادبیات

   گوشه ای از تاریخ معاصر

   کاستن از مشکالت

   هایکو

   شعر

In Other Words   

   گزارش تصویری
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راحله پورآذر

برای من خردنامه از يک برگه ی آ۴ پشــت رو در خرد ُســفلی و در ســال ۸2 شــروع شد. 
برگه ای که پس از پرينت، بچه های تیم کاريکاتور کارهای شان را کنارش می کشیدند و بعد 
می ســپردندش به دستگاه کپی. مطالب ساده، دلی و کو تاه بود ولی سطح کار، کامالً حرفه ای 

بود و تحريريه خیلی جدی با خبرها برخورد می کرد. 
در خرد همیشــه خبر زياد اســت، مخصوصاً زمان هايی مثل انتخابات شورا، مسابقات دهه 
فجر، جشنواره دانش آموزی و ... البته که خردی ها خبرساز هستند، ولی بچه های خردنامه به 
جز خبرسازی ويژگی ديگری هم دارند و آن بلندپروازی است. ويژگی ای که خردنامه را از 

يک برگه ی پشت و رو به خردنامه ای ديجیتال و پادکست رسانده  است.
در میان اين سال ها، سال هايی هم سردبیر خردنامه بودم با سه خبرنگار که تمام خواسته شان 
کارت خبرنگاری بود و بقیه ی کارها را آهســته و پیوسته و شیرين انجام می دادند، امروز 
يکی شــان وکیل اســت، يکی پزشــک و يکی معمار که هیچ وقت هم کارت خبرنگاری 
نگرفتند درست مثل خبرنگارهای سال های بعد که حاال بعضی های شان همکارانم هستند و 

البته خبرنگارهای اين سال ها.
هر فصل که خردنامه  را مجازی ورق می زنم يا صدای داستان خواندن ها می پیچد توی گوشم 

با خودم زمزمه می کنم:
»ای مرغ های طوفان! پروازتان بلند.«
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فیروزه فالح

انديشــه هايي ماندگارند که به پرواز در مي آيند. خردنامه پرواز انديشــه ها را به همه ي ما 
آموخــت. آموخت که چگونــه زيبايي هارا ببینیم، با آن زندگي کنیــم ودر غوغاي جهان 

پرآشوب امروز، با آزادانديشي درجستجوي حقیقت، روشنايي را به خانه هاي خود ببريم.

رودابه کمالی

به نظرم خردنامه در اين پنج ســال رشد عجیبی داشته، خردنامه در روزهای اول برايم مثل 
يک نوزاد پر از حس تازگی و شــکوفايی بود و اما هر ســال که به عمرش اضافه شــد به 
اندازه ی يک دهه رشد کرد و اآلن در نگاه من با نشريات قديمی و باتجربه برابری می کند.

سه بیت مرا ياد خردنامه می اندازد:
         
مولوی

          
حافظ

 
مولوی

که به است يک قد خوش ز هزار قامت کوز
تو يکی نه ای هزاری تو چراغ خود برافروزتو مگو همه به جنگ اند و ز صلح من چه آيد
که يکی چراغ روشن ز هزار مرده بهتر

 آری به اتفاق جهان می توان گرفتحسنت به اتفاق مالحت جهان گرفت

هر نفس انديشه نو نوخوشی و نوغناست روز نو و شام نو باغ نو و دام نو
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آنديا درانی

خرد نامه از نظر من يعنی فرصت جديدی برای کشف خالقیت های بچه ها در نوشتن.

ناهید علمداری

تنها چیزی که می توانم بگويم اين است که خواندن خردنامه حال من را خوب می کند حتی 
گاهی که وقت ندارم فقط نگاهش می کنم و حالم خیلی خوب می شود. برای کلی از دوستانم 

می فرستم. آن ها هم عاشقش هستند.

آذين محمدزاده

خردنامه برای من، لحظه ای است که شوق می آيد و قلب را روشن می کند و تو دلت می خواهد 
آن را با دنیا سهیم شوی.

مثل وقت هايی که انشای يکی از بچه هايم را می خوانم و با خودم می گويم چقدر خوب نوشته... 
و مثل همه ی لحظات روبه رو شدن با زيبايی، دلم می خواهد اين شوق را با کسی، کسانی تقسیم 

کنم. به همین خاطر از صاحب نوشته می خواهم نوشته اش را برای خردنامه بفرستد.
خردنامه برای من آن لحظه ای است که لبخند خوددار و کمی شرمناک و باز پرافتخاری بر 

لب می نشیند.
وقتی سر کالس خبر می دهم که راستی بچه ها، نوشته ی دوست تان در خردنامه چاپ شده 
و همه برمی گردند و با هیجان نگاهش می کنند. وقتی توی پیام ها برای نويسنده ی آن نوشته 
می نويسم فالنی، نوشته ات را توی مجله ديدی؟ و لینکش را برايش می فرستم و بعد، ذوق و 

شادی اش را پشت کلمات و صورتک ها می بینم.
خردنامه برای من بهانه ی کوچک و مغتنمی است برای تقسیم زيبايی  و شادی.
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مريم مزينانی

خردنامه روند رشد را به خوبی طی می کند، اينکه توانسته با تدبیر و تالش پنج ساله شود 
جای شکر و شادمانی دارد. اين موقعیت و موفقیت را به تمام دوستان محترم  دست اندر کار 
تبريک و تهنیت عرض می کنم .خوشحالم که در نگارش بخش شیمی اين  فصلنامه افتخار 

همکاری دارم و توانسته ام شما را با شگفتی های علم شیمی آشنا کنم.

مهديه قرقچیان

خردنامه فقط يک مجله ی دانش آموزی نیست يک مجله ای است که در آن به معنای واقعی 
کارتیمی و همدلی و عشــق وجود دارد و من به شــخصه وقتی نزديک انتهای فصل می شود، 
منتظر خردنامه ی شــماره ی جديد هستم. از خانم حائری زاده سپاس گزارم که چنین امکان 
زيبايی را مهیا کردند و خانم رزاقی عزيز که با همت و پشــتکار و مهربانی، دانش آموزان  

فعال و خوش ذوق را کنار هم جمع کرده اند.

رايان ساقیان

در همان روزهای آخر با خرد بودن، می دانســتم که بايد برای خودم يک روزنه ی کوچک 
پیدا کنم، تا من را به خرد و روزهای خوبش، وصل نگه دارد.

مدت زيادی از رفتنم نگذشت که خردنامه شد آن روزنه تا من را از اين ور دنیا هم چنان به 
خود متصل کند. روزنه ی روزگار دوری من از خرد، حاال نمی دانم من بخش زيست شناسی 

تو را سرپا نگه می  دارم يا تو من را.
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معصومه سعیدی

تولدت مبارک ای دوست! 
باعث افتخار است که سهم کوچکی از مجموعه ای را دارم که حال دل مان را خوب می کند، 

ما را به فکر می اندازد، راه جديدی را نشان می دهد و پنجره ای به سوی نور می گشايد.
امیدوارم برقرار باشی و در سالیان پیش رو، همراه مان باشی و همراهت باشیم. 

پريسا پرمور 

هر نشــريه ای از هر نوعی که باشــد و با هر فاصله ی زمانی و در هر فضايی که انتشار يابد 
برای برقراری ارتباط اســت، خردنامه هم برای من معنای رابطه می دهد، رابطه از هر نوعی: 
بازتابی، تقارنی، تعدی و چه خوب که هر ســه با هم اتفاق بیفتد تا رابطه ای از نوع هم ارزی 
داشته باشیم... . اين که بخشی از مخاطبانت را از نزديک بشناسی و با آن ها زندگی کنی يا 
احتمال شناختن آن ها را در آينده داشته باشی، به رابطه حال و هوای ديگری می دهد و درست 
همین جاست که می توانیم هر چه بیشتر و بیشتر فعالیت ها و تجربیات و يادگیری های مان 
را به اشتراک بگذاريم، اين که می توانیم بخشی از کالس رياضی را بنويسیم و برای همیشه 
با خود داشته باشیم لذت بخش است.  اين که می توانیم فراتر از وقت کالس رياضی به دنبال 
جواب پرســش های ايجادشده در کالس و هم چنان باقی مانده در ذهن مان برويم و آن را در 
فضای خردنامه پاســخ دهیم، هیجان انگیز است. امیدوارم شماره به شماره به سمت ارتباطی 
همگانی تر، پررفت و برگشت تر، پربازخوردتر و پوياتر میل کنیم و هرچه بیشتر در کنار 
دوســت خوبی چون رياضی، با هم وقت بگذرانیم و فصل به فصل پرشماره تر شويم و دقیقاً 
به دلیل وجود چنین آرزويی اســت  که هر فصل و هر ســال و هر چند سال را بايد جشن 

گرفت و تبريک گفت... 

فکـر را اي جان به جاي شخص دان     
موِج خاکي، َوهم و َفهم و فکر ماست 

زان که شخص از فکر دارد قدر و جان  
موِج آبي، َمحـو و ُسکر است و فناست



43

هنگامه امیری

هر جمعي براي باهم ديدن، باهم خواندن، باهم فکر کردن و باهم آموختن نیاز به فضايي 
مشترک دارد. خردنامه مجالي شد براي اين باهم بودن ها. از اولین نسخه هايي که باهم 
ورق زديم و خوانديم تا امروز که هر شــماره ی آن پخته تر، متنوع تر و زيباتر شــد و 
قدم به قدم ما را با خود همراه کرد. پنج ســال مي گذرد و ما هر فصل، مشتاق تر از قبل، 

منتظرش هستیم. پنج سال! راستي پنج سالگي ات مبارک!
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1

خردنامه/ نشریه ی  دانش آموزی الکترونیکی 
بهـار 1399 شـماره 17/  مدرسـه ی خـرد/ 

   همه جا کالس درس است

   نوای نی آواز گنجشک

   هفت، عدد اول

   با هم و برای هم

   معتاد

    مسخره باز، داستانی پر از مو

   سرمایه های روانی

    از سبز کم رنگ تا سبز پر رنگ

   هایکو

   شعر

In Other Words   

    گزارش تصویری
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روژين فروزندگان
عضو تحريريه ی خردنامه های ۱۴ تا 7

خردنامه تاکســتان کوچکی بود که زير سايه ی برگ درختانش پرسه می زديم. وزش نسیم 
تورقش، از میان خوشــه های متون شــیرين از خاطره اش، چشــمان مان را نوازش می کرد. 
تاکستانی که با هم نهال هايش را می کاشتیم و پر برگ و بار شدنش را به تماشا می نشستیم. 
خردنامه باغی برای روز های سخت و آسان، رويدادهای تلخ و شیرين، متن های جالب علمی... ؛ 
باغی بود برای بچه هايی که نوشتن جزوی از وجودشان شده بود. باغ انگور در میانه ی تابستان

سنا ذبیحی
عضو تحريريه ی خردنامه های ۱۸ تا ۹

امروز هنگام تحلیل آزمونم، چشمم به پوشه ای در کامپیوترم افتاد: پوشه ی خردنامه.
برای يک لحظه چشــمم را بستم و به ياد سال های پیش افتادم. سال هايی که با کمک خانم 

رزاقی و بچه ها درگیر درست کردن خردنامه بوديم. 
ابتدا با نوشــتن گزارش همکاری ام را با خردنامه شروع کردم و بعد آن قدر عالقه مند شدم 
که دوســت داشتم کمک های بیشتری بکنم. سال بعد وارد گروه تحريريه شدم. مشغله های 

تحريريه بیشتر بود، اما لذتش هم چندين برابر! 
آخرين کارم در خردنامه، قبل از ورود به ســال کنکــورم، مربوط به تعطیالت کرونا بود. 
اوايل قرنطینه، خردنامه بهترين راهی بود که می توانستم حس کنم در مدرسه هستم و امروز 
بعد از مدت ها درس خواندن وقتی فهمیدم خردنامه پنج ســاله شده، خیلی خوشحال شدم و 

تمام خستگی های اين مدت از وجودم بیرون رفت.
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توکا فاضل

فعالیت من به عنوان يکی از ويراستاران خردنامه از حدود يک سال و نیم قبل آغاز شد و از 
آن زمان تا به حال، ويرايش تبديل به يکی از لذت بخش ترين و آرامش بخش ترين فعالیت های 
من شده است. برای من جذاب ترين بخش ويرايش، اين است که شما در زمان مطالعه ی يک 
متن، مجموعه ای روان و دلنشــین را مطالعه می کنید که حاصل کار يک ويراســتار و حتی 
گروهی از ويراستاران است که در واقع ردپای خود را در میان تمامی سطور به جا گذاشته اند؛ 
بــدون آن که خودنمايی کنند! آن ها با هر متنی که ويرايش می کنند همراه می شــوند و به 
دنیای آن پا می گذارند؛ هر متن سفری است پر از ماجراجويی ها و چالش هايی ناشناخته و 
جديد. می توان گفت در هر اثر قابل توجهی، روح يک ويراستار دمیده شده است؛ فردی که 

در لذت خواندن اثر، با شما شريک و همراه است.

مهشاد جنیدی

خردنامه همیشه برای من فضای عجیبی داشته و از خیلی وقت پیش دوست داشتم که حتماً 
با آن مشــارکت داشته باشم. تا تابستان امسال که خیلی جدی تر پی گیر شدم و سعی کردم 
که بخش های مختلف خردنامه را امتحان کنم و آخرسر به بخش تولید پادکست که اتفاقاً 

بخش نوپايی هم بود، رسیدم.
وقتی در پروســه ی تولید خردنامه قرار گرفتم، بیشــتر متوجه شــدم که تهیه ی بخش های 
مختلف آن چقدر نیاز به همکاری و تالش دارد، اما همه ی اين ســختی ها و خســتگی ها، با 

حس محبت و هیجانی که از همکاری در خردنامه دريافت می کنم، لذت بخش می شوند.
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1

خردنامه/ نشریه ی  دانش آموزی الکترونیکی 
مدرسـه ی خـرد/ شـماره ی 19/ پاییـز 1399

  گون از نسیم پرسید

  سیاه چاله ی اعداد

 چرا نباید سر خود آنتی بیوتیک   

   مصرف کرد

  دستاوردهای شیمی سبز

  کرونا و سبک زندگی ما   

  پانزده ویژگی معلم قرن بیست و یکم

  پا به پای تجربه های تازه

  دخترک و پرنده

  تعزیه: تالقی هنر و مذهب

  فتو هایکو

  کرونا فرصتی برای اندیشیدن

  نماد قدرت طبیعت

In Other Words  
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ثريا علی جان زاده
طراح و صفحه آرای خردنامه

کرم بودن را کنار می گذارد 
همان دم که می پذيرد

تا دفن شود در رؤیایش،
پروانه.
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1

خردنامه/ نشریه ی  دانش آموزی الکترونیکی 
مدرسـه ی خرد/ شماره ی 20/ زمستان 1399

  یادداشت هایی برای یک دوست

  دنیای زیبا و خالق ریاضی 

  پشت این وب کم چه می گذرد؟ 

  واکسن کرونا چطور ساخته شد

  پالستیک های سبز  

  جامعه ی آرمانی   

  آماده برای قرن بیست و یکم

   گوش های ما، حرف های آنها

  خاتم ظرافت

  هایکو

  چگونه با کووید 19 رشد کنیم

  طرحی نو دراندازیم

In Other Words  





ســرطان موضوعی عجیب و پیچیده است. دانشــمندان در حالی  که به منظور شناخت بهتر و 
در نتیجه مقابله با سرطان در حال تحقیق بودند، با پارادوکسی روبه رو شدند که تا به امروز 
جواب دقیقی برای آن نیافته اند: موجوداتی که جثه ی بزرگ دارند به علت ســرطان نمی میرند. 
اين سخن شايد عجیب به نظر بیايد، چرا که هرچه موجودی بدن بزرگ تری داشته باشد بايد 
احتمال ايجاد ســرطان در آن باالتر باشد. برای درک بهتر اين پارادوکس ابتدا بايد نگاهی به 

علت ايجاد سرطان بیندازيم.
ســلول های سازنده ی بدن ما با استفاده از واکنش های شــیمیايی مختلف رشد کرده و تقسیم 
می شوند. تقسیم سلولی، فرايندی بسیار پیچیده است که به کمک سیستم های پیام رسان متعدد 
و آبشــاری، منجر به تولید سلول هايی تقريباً شبیه ســلول های اولیه می شود. تا زمانی که اين 
چرخه ی تقسیم سلولی به درستی کار کند،  بدن ما بدون هیچ مشکلی به کار خود ادامه می دهد، 

اما مشکل زمانی ايجاد می شود که چرخه ی سلولی از نظم خود خارج شود.
اشــکاالت کوچک در چرخه ی ســلولی روی هم جمع شــده و باعث ايجاد سرطان می شوند. 
سرطان متشکل از سلول های بدن خودمان است که بدون توجه به نیاز بدن و بدون هماهنگی 
با ساير سلول ها، به صورت مداوم تقسیم شده و خود را گسترش می دهند. طی تکامل، فرايندی 
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رايـــان ســـاقیان

چـــرا نهنگ هـــای آبـــی ســـرطان نمی گیرنـــد
پارادوکـــس پِتـــو* 
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به نام »مرگ برنامه ريزی شــده ی ســلولی« در سلول های 
ما ايجاد شــده است تا با چنین ســلول هايی که نظم بدن 
را بر هم می زنند مقابله شود. طی اين فرايند، هنگامی که 
ســلولی جهش پیدا کرده و سرطانی می شود، فرايند مرگ 
برنامه ريزی شــده ی سلولی ســلول را وادار به خودکشی 

می کند. پس چه طور ما همچنان با سرطان درگیريم؟
نکته ی قابل توجه آن اســت که اين فرايند نیز مصون از 
خطا نیست. ســرطان زمانی در بدن ما اجازه ی بروز پیدا 
می کند که مرگ برنامه ريزی شــده ی ســلولی نیز دچار 
مشکل شــود. حتی در اين مرحله نیز هنوز بدن دست از 
مقابله با ســرطان نمی کشد و ســلول های ايمنی بدن را به 
مقابله با سلول های سرطانی می فرستد، ولی از اين مرحله 
به بعد جنگ بین ســلول های سرطانی و سلول های ايمنی 
بر سر تعدادشان اســت. هر طرف که سلول های بیشتری 
داشته باشــد در اين نبرد موفق تر خواهد بود. توجه داشته 
باشید که تقسیم سلول های سرطانی، چون نظم خود را از 
دست داده اند، با ســرعت باال انجام می گیرد، در حالی که 
سلول های ايمنی همچنان با نظم و در نتیجه سرعت کمتری 

تقسیم می شوند.
هرآن چــه تا به اين جا گفته شــد در بــدن تمام حیوانات 
به صورت يکسان رخ می دهد. به طور کلی، سلول های بدن 
موجودات مختلف اندازه ی يکســانی دارنــد؛ برای مثال، 
ســلول های بدن موش کوچک تر از ســلول های انســان 
نیســت. موش تنها تعداد کمتری ســلول نسبت به انسان 
دارد و سلول هايش طول عمر کمتری دارند. طبق آن چه در 
باال گفته شد، هرچه تعداد سلول ها يا طول عمرشان کمتر 
باشــد، بايد احتمال سرطانی شدن شان نیز کمتر باشد. به 
عبارتی بايد احتمال ســرطان گرفتن موش کمتر از انسان 

باشد.
انســان حدودا ۵۰ برابر موش عمــر می کند و هزار برابر 
او ســلول دارد. با اين وجود، احتمال ســرطان گرفتن در 
هر دو يکســان اســت. عالوه بر اين، نهنگ آبی با داشتن 
حدود 3۰۰۰ برابر سلول نسبت به انسان، هیچ گاه به علت 
ســرطان نمی میرد. اين قضیه »پارادوکس پتو« نام دارد و 
حاکی از آن اســت که جانوران بــزرگ، خیلی کمتر از 
آن چه که بايد دچار ســرطان می شوند. دانشمندان بر اين 
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باورند که دو فرضیه بــرای توضیح اين پارادوکس وجود 
دارد: تکامل و ابر سرطان.

فرضیه ی اول: تکامل پیدا کن يا دچار سرطان شو
جانوران پرســلولی حدود 6۰۰ میلیون ســال پیش روی 
زمین گســترش يافتند و به تدريج انــدازه ی بدن خود را 
افزايش دادند. بدن بزرگ تر به معنی داشــتن ســلول های 
بیشــتر و در نتیجه احتمال بیشــتر برای ابتال به سرطان 
است. بنابراين طی سالیان، ســلول ها هر چه بیشتر برای 
مقابله با ســرطان تکامل يافتند. سرطان اما، تنها يک راه 
برای بروز ندارد و می تواند ناشی از چندين جهش ژنتیکی 
باشد. ژن هايی که جهش در آن ها منجر به سرطان می شود 
با نام »پروتوآنکوژن ها« )proto-oncogene( شناخته 
می شوند . برای مثال وقتی يک پروتوآنکوژن جهش يابد، 
سلول نظم تقسیم سلولی را از دست می دهد، جهش دوم و 
سلول توانايی مرگ برنامه ريزی شده ی سلولی را نخواهد 
داشت، جهش سوم و سلول، که ديگر سرطانی شده است، 
می تواند از سیستم ايمنی مخفی بماند. خبر خوب اين جاست 
که در هر سلول در مقابل پروتوآنکوژن ها ژن هايی به نام 
»ژن های ســرکوب کننده ی تومور«  نیز وجود دارد که با 

ايجاد جهش  در ژن های مهم، مانند پروتوآنکوژن ها، مقابله 
می کند. تحقیقات نشــان  داده  است که جانوران با جثه ی 
بزرگ میزان بیشــتری ژن های ســرکوب کننده ی تومور 
دارند. با توجه به اين امر، يک ســلول فیل در مقايســه با 
يک ســلول موش، برای سرطانی شــدن بايد دچار میزان 
جهش بیشتری شود. به عبارتی جانوران با جثه ی بزرگ به 
سرطان ايمن نیستند بلکه نسبت به آن مقاومت بیشتری 

دارند.
فرضیه ی دوم: ابر سرطان

اسم ابرســرطان از ابرانگل گرفته شده است. ابرانگل ها، 
انگل هايی هســتند که خود، انگل ساير انگل ها می شوند. 
ابرسرطان ها، ســرطاِن سلول های سرطانی هستند. به طور 
معمول، همکاری بین ســلول ها منجر به عملکرد صحیح 
بدن می شــود و در اين میان، سلول های سرطانی به عنوان 
نقص در سیستم شناخته می شوند که بدون توجه به منافع 
بدن، به صورت خودخواهانه و تنها با توجه به منافع کوتاه 

مدت خود فعالیت می کنند. 
 با توجه به آن که سلول های سرطانی بدون کنترل تقسیم 
می شوند، احتمال جهش در آن ها بسیار باالتر از سلول های 
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سالم اســت. يکی از اين جهش ها می تواند منجر به ايجاد 
نوع جديدی از سلول های سرطانی شود که خود با سرطان 
اولیــه رقابت کرده و منابــع غذايی و اکســیژن را از آن 
بگیرند. بنابراين سلول های سرطانی جديد، خود باعث از 
بین رفتن ســلو ل های سرطانی قبلی می شوند. شايد با خود 
فکر کنید که ســلول های ســرطانی جديد نیز می توانند 
باعث گسترش سرطان در بدن شــوند. بايد توجه داشت 
که تولید ابرســرطان ها می تواند به صورت چرخه ای ادامه 
يابد و اگرچه فرد در بدن خود ســلول های سرطانی دارد، 
اما اين ســلول ها هرگز به حدی بزرگ نمی شوند که کل 
سیســتم بدن را مختل کنند و همواره توسط ابرسرطان ها 

در اندازه ای کوچک باقی می مانند.
 يکــی از راه کارهای توضیح پارادوکس پتو آن اســت که 

جانوران با جثه ی بزرگ میزان بیشتری ابرسرطان دارند. 
برای درک بهتر اين موضوع در نظر داشته باشید که يک 
تومور دو گرمی تقريباً ۱۰ درصد وزن يک موش، ۰/۰۰2 
درصد وزن يــک انســان و ۰/۰۰۰۰۰2 درصد وزن يک 
نهنگ آبی را تشــکیل می دهــد. بنابراين يک نهنگ آبی 
می تواند تعداد يکسانی سلول سرطانی در بدن خود داشته 
باشــد، اما اين تعداد در برابر تعداد سلول های سالم بدنش 
آنقدر اندک اســت که تداخلی در نظم بدن ايجاد نمی کند 

و درنتیجه، هیچ گاه نهنگ آبی به علت سرطان نمی میرد.
سرطان همواره مشکلی پیچیده بوده است، اما امروزه با 
پیشــرفت علم هرچه بیشتر به درک چگونگی عملکرد 
آن نزديــک می شــويم تا ســرانجام روزی ســرطان را 

شکست دهیم.
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دنیـــای شـــگفت انگیـــز نانـــو مـــواد هوشـــمند

ـــی ـــم مزينان مري

تا به حال از خودتان پرســیده  ايد مواد هوشمند چه موادی هستند؟ آيا به ساخت موادی که بتوانند 
هوشــمندانه کاری را برای شــما انجام دهند فکــر کرده  ايد؟ فکر می کنید اين مــواد چه خواص و 

کاربردهايی دارند؟
در حقیقت نانومواد هوشمند، موادی هستند که تغییرات شرايط محیطی را حس و پردازش می کنند و 
نسبت به آن ها واکنش نشان می دهند؛ از جمله  ی اين مواد می توان به مواد کرومیک، پیزوالکتريک، 
ترموالکتريک، فتوولتائیک، فلزات حافظه دار و نورتاب اشــاره کرد. البته دايره  ی اين مواد بســیار 
وسیع  است و شامل موارد ديگری همچون سطوح خودتمیزشونده يا مواد تغییرفازدهنده هم می شود. 
استفاده از نانومواد در مواد هوشمند باعث بهبود قابل توجه برخی از ويژگی های آن  ها و همین طور 

ايجاد ويژگی های جديد در آن  ها شده است. 
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ـــل ـــوکا فاض ـــتار: ت ويراس



عموماً مواد هوشــمند را به دو دسته تقسیم بندی می کنند: 
دسته  ی اول، موادی هستند که در اثر تغییر شرايط محیطی، 
تغییر خاصیت از خود نشان می دهند. اين تغییر خاصیت 
می تواند الکتريکی، نوری، مکانیکی، گرمايی، شیمیايی و 
يا مغناطیسی باشد. دسته  ی دوم، موادی هستند که انرژی را 
از نوعی به نوع ديگر تبديل می کنند؛ برای مثال می توانند 
انرژی گرمايی را به انرژی الکتريکی تبديل کنند. در ادامه 

به بررسی چند نانوماده ی هوشمند می  پردازيم.
۱. فتوکرومیک

ساختار شیمیايی اين مواد در اثر تابش نور، که معموالً نور 
ماوراء بنفش اســت، تغییر می  کند و به ساختاری با جذب 
بیشتر تبديل می شود. اين مواد در نتیجه  ی اين امر، تیره تر ديده 
می شوند. ويژگی مهم شان اين است که در صورتی که به آن  ها 
نور تابیده نشود، مجدداً می توانند به حالت اول بازگردند و 
دوباره بی رنگ ديده شوند. اين تغییر ساختار بسیار سريع 
اتفاق می  افتد. يکی از کاربردهای رايج اين مواد که احتماالً 
با آن آشــنا هستید، عینک های فتوکرومیک است که در 
اثر تابش نور خورشید رنگ  شــان تیره می شود. همچنین 
از اين مواد در پنجره های هوشــمند برخی ساختمان ها نیز 
استفاده می شود]۱[. از جمله نانومواد فتوکرومیک، می توان 

به »نانوبلورهای دی آريل اتن« اشاره کرد.

2. ترموکرومیک
اين مواد در اثر جذب گرما تغییر ســاختار شــیمیايی يا 
تغییر فاز می دهند و رنگ ديگری از خود نشان می  دهند. 
از جمله کاربردهای آن  ها می تــوان به ماگ های حرارتی 
اشــاره کرد که در اثــر تغییر دما، طرح هــای متفاوتی را 
ظاهر می ســازند. از آن  ها می توان در دماســنج های نواری 
استفاده کرد و دمای بدن افراد را مشاهده نمود. همچنین در 
صندلی های گرمايی يا مواردی که بیشــتر جنبه سرگرمی 
دارند، کاربرد دارند. در اين موارد نیز بازگشت  پذير بودن 
اين خاصیت و عملکرد ســريع آن اهمیت فراوان دارد]2[. 
برای مثال می توان به نانوذرات نقره با پوشــش »دودسیل 

تیول« اشاره کرد )شکل2(.
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شــکل۱- نمايش خاصیت فتوکرومیک؛ تغییر رنگ 
پس از ۱ ثانیه و بازگشت به حالت اول پس از 3۰ ثانیه

شکل2- خاصیت ترموکرومیک 
ماگ  های حرارتی
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3. کموکرومیک 
در اين مواد در اثر واکنش های شــیمیايی ساختارهايی با 
رنگ های متفاوت ايجاد می  شود. کاغذ تورنسل از جمله ی 
اين موارد است که با توجه به اسیدی يا بازی بودن محیط، 

رنگ های متفاوتی را نشان می دهد )شکل3(.
۴. مواد پیزو الکتريک

اين مواد نیز از نوع دوم مواد هوشــمند محسوب می شوند. 
مــواد پیزوالکتريک، حرکــت مکانیکی را بــه انرژی 
الکتريکی تبديل می کنند يا بالعکس. نانوســیم های روی 
)Zn( از معروف تريــن نانومواد پیزوالکتريک هســتند 
)شــکل ۴(، که با استفاده از اين نانوسیم ها می توان انرژی 
الکتريکی موردنیاز را برای حرکت يک نانوابزار در بدن 

انســان تأمین کرد. منبع ايجاد حرکت مکانیکی می تواند 
ضربان قلب، جريــان خون يا تنفس فرد باشــد. کاربرد 
معروف ديگر مــواد پیزوالکتريک در چاقوهای جراحی 

هوشمند است]3[.
۵. مواد فتوولتائیک

مــواد فتوولتائیک، در اثر تابش نــور، جريان الکتريکی 
تولید می کنند. از اين مواد در سلول های خورشیدی استفاده 
می شــود )شــکل۵(. از میان اين مواد می توان به نانومواد 
اکسیدی نیمه رسانا همچون دی اکسید تیتانیوم اشاره کرد. 

شکل3- خاصیت 
ترموکرومیک کاغذ تورنسل

شکل ۵- صفحات ســلول های خورشیدی فتوولتائیکشکل۴- نانوسیم  های روی
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6. مواد ترموالکتريک
در اين مواد در اثر تغییرات دمــا، انرژی الکتريکی تولید 
می شود يا بالعکس. در مقیاس اتمی، وجود اختالف دما در 
ماده باعث می شود که حامل های بار از قسمت گرم تر ماده 

به قسمت سردتر آن حرکت کنند. 
داغ به قسمت سرد و ايجاد اختالف پتانسیل الکتريکی

همان طور که در شــکل 6 نمايش داده شــده است، در اثر 
اختالف دما، الکترون ها از ســمت داغ تر به سمت سردتر 
می روند. در نتیجه  ی اين امر، تمرکز بار منفی در قســمت 
راست بیشــتر می شود و عمالً ســمت راست به صورت 
خالص، منفی و سمت چپ به صورت مثبت ديده می شود. 
در نتیجه ی اين امر يک اختالف پتانسیل الکتريکی ايجاد 
می شود که به معنای امکان تولید انرژی الکتريکی است. 
از جملــه نانومواد مورد اســتفاده در اين حوزه می توان به 

ترکیب نانولوله کربنی و پلی آنیلین اشاره کرد ]۴[.

7. مواد تغییر فازدهنده
مواد تغییر فازدهنده می توانند برای ذخیره ی انرژی، مورد 
استفاده قرار گیرند؛ به اين صورت که گرما را به صورت 
ذاتــی در خود ذخیره کنند و در شــرايط موردنظر، آن را 
آزاد سازند. همین توضیحات به صورت عکس برای سرما 
نیز صدق می کنــد. از اين مواد به عنوان تنظیم کننده  ی دما 
نیز به وفور اســتفاده می شــود. اين مــواد می توانند در اثر 
بلوری شــدن، حالت خود را بین مايع و جامد تغییر دهند 
و میزان مشخصی از گرما را در خود ذخیره يا آزاد کنند. 
می توان به امولسیون نانوذرات آلومینا در پارافین، برای اين 

کاربرد اشاره کرد ]۵[.
مثال های بیان شده تنها جزء کوچکی از دنیای شگفت انگیز 
مواد هوشــمند و کاربرد نانوذرات در اين مواد هســتند. 
ذراتی، که باعث بهبود قابل توجه و ايجاد خواص جديدی 
در مواد هوشــمند شده  اند و زندگی ما را متحول کرده  اند. 

شکل6- حرکت الکترون ها در اثر اختالف 
دما از قســمت داغ به قسمت ســرد و ايجاد 

اختالف پتانسیل الکتريکی
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مطمئناً در گذشــته  ای نه چندان دور، ساخت تک تک اين 
مواد در ذهن ها هم نمی  گنجید اما در عصر جديد، ساخت 
هیچ ماده ای برای انسان رويا نیست. حال سؤال من از شما 
اين است، شما رويای ساخت چه ماده ای را در ذهن داريد؟
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هفت ســـین شـــیمی*

ـــی ـــم مزينان مري
ويراســـتار: تـــوکا فاضـــل

ما هفت عنصر جدول تناوبی هستیم! اگر ما را پیدا کنید هفت سین سفره  ی نوروزی امسال 
شما می  شويم.

۱- من پادشاه فلزها هستم. دشمن من آب است و اگر روزی روی من بريزد، هم چون مار به 
خود می پیچم، شعله می  کشم و از بین می  روم.

2- من عنصری هستم که افتخار بازگشايی اوربیتال  های ) f ( برای من ثبت شده است.
3- نمی  دانم فلزم يا نافلز، اما عنصر اصلی جهان غیر زنده منم. بیشتر ترکیب  های کره  ی زمین 

از من تشکیل شده است.
۴- من يک کالکوژن هستم. الکترونگاتیوی من از تلوريم، و شعاع اتمی من از گوگرد بیشتر 
اســت. برسیلسیوس سوئدی در سال ۱۸۱۸ مرا کشف کرد و برای من با واژه ی التین »سلن« 

به معنی ماه، نامی برگزيد. 
۵- از جمله هفت عنصر قديمی جهان هستم. مصريان باستان از چهار هزار سال پیش، از من 
برای ساختن ابزارهای جنگی استفاده می  کردند. در زبان  های مختلف نام  های گوناگونی دارم. 

با اينکه در گروه IV ( A ( هستم، حاضرم دو  يا چهار الکترون خود را واگذارکنم.
6- از خانواده  ی النتانیدها هســتم. جرم اتمی من دو و نیم برابِر عدد اتمی  ام اســت. مرا ربوآ 
بوردان، در سال ۱۸7۹ در روسیه، از خاک  های کمیاب ناحیه  ی سامارسکیت استخراج کرد.
7- من از زير نفت با شما صحبت می  کنم. آيا شما به يک الکترون احتیاج نداريد؟ اگر من اين 

الکترون مزاحم را از دست بدهم به آرزوی همیشگی خود؛ يعنی هشت  تايی شدن رسیده  ام.

 http://www.shimies.blogfa.com .شیمیکده *
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رياضیات از درس های اصلی از دبستان تا انتهای سال دوازدهم است، پس داشتن 
درک درســت  از آن در آينده ی تحصیلی دانش آموزان و به طبع در پیشــرفت 
علمی کشور، نقشی اساسی ايفا می کند. رياضیات انعکاس دنیای واقعی در ذهن 
ماست، گفته می شــود رياضیات زيباترين زبان برای توصیف طبیعت و روابط 
بین پديده های طبیعی است. سیلوستر* می گويد: »رياضیات، مطالعه ی شباهت ها 

در تفاوت ها و مطالعه ی تفاوت ها درشباهت ها است.« 
علوم مختلف از جمله شــیمی، نجوم و فیزيک بــا رياضیات رابطه ی نزديکی 
دارند و دانش  آموزانی که قادر به درک اصول پايه ی رياضی نباشند برای خواندن 
نمودارها و چارت های علمی با مشکل مواجه خواهند شد. رياضیات پیچیده تر، 
از جمله هندسه، جبر و حساب به دانشجويان در حل مسائل شیمی و فیزيک، 

ــی ــئله ی رياضـ ــک مسـ يـ
ــاه ــدا داورپنـ نـ

ـــی ـــه قدس ـــتار: هدي ويراس



درک حرکت سیارات و بررسی مقاالت و مطالعات علمی 
کمک می کنند.

رياضیات در علوم عملی همچون مهندسی و علوم کامپیوتر 
نیز از اهمیت بااليی برخوردار است و دانشجويان هنگام 
نوشتن برنامه های کامپیوتری و تحلیل الگوريتم ها به حل 

معادالت رياضی نیاز دارند.
ممکن اســت به نظر برسد برخی شغل ها مانند پرستاری، 
ادبیات يا مطالعات اجتماعی از رياضی جدا هستند، در حالی 
که پرستارها در بســیاری از موارد از جمله تفسیر فشار 
خــون و تعیین دقیق دوز داروها بايد بــه نوعی، از رياضی 
اســتفاده کنند. ادبیات نیز بــه رياضیات و مفاهیم رياضی 
وابسته است، تسلط بر حساب پايه رياضی به دانش آموزان 
کمک می کند تا درک بهتری از اشعار داشته باشند. وزن 
شعر، تعداد کلمات يک بیت از شعر و تأثیر ريتمی خاص 

بر خواننده، همه محصول محاسبات رياضی هستند.
در مطالعــات اجتماعی مانند تاريخ اغلــب به خواندن و 
بررســی نمودارها و گراف هايی نیاز اســت که داده های 
تاريخــی يا اطالعات مربوط به گروه هــای قومی را ارائه 
می دهنــد و در جغرافیا برای اين کــه بدانیم ارتفاع يک 
منطقه چگونه بر جمعیت آن تأثیر می گذارد، آشــنايی با 
اصطالحات و فرمول های پايه ی رياضی، باعث دسترسی به 

اطالعات آماری خواهد شد.

افرادی که به تئاتر، موسیقی، رقص يا هنر عالقه دارند بايد 
از دانش پايه ی رياضیات برخوردار باشند. ريتم موسیقی 
اغلب سری های رياضی وار پیچیده ای را دنبال می کند و اين 
علم به افراد کمک می کند تا ريتم پايه ی مورد استفاده در 

اجراهای باله و تئاتر را بهتر ياد بگیرند.
افرادی که با هندســه آشــنا هســتند آثار هنری بهتری 
خلق می کنند و عکاس ها برای محاســبه ی سرعت شاتر، 
فاصله ی کانونی، زاويه ی روشنايی و چیزهايی مانند اين، 

از رياضیات استفاده می کنند. 
عالوه برعلوم مختلف که به طور مســتقیم و غیر مستقیم 
به رياضیات وابسته اند. رياضیات در طبیعت  و در زندگی 
روزمره نیز ديده می شــود. کاربرد رياضیات در مديريت 
ســرمايه و پول و بانک داری، بــورس، ژنتیک، مديريت 
زمان، ســاخت و ســاز و... به وفور مشاهده می شود. پس 
با توجه بــه نقش مهم و کاربردی رياضیات به عنوان علم 
مــادر و تأثیر آن بر علوم ديگر، اهمیت درک و يادگیری 
صحیح و دقیق آن مشــخص می شود. حل مسائل کاربردی 
و مرتبط با مســائل روز، به درک بهتر اين مفهوم کمک 
می کند و مســابقات رياضی، باالخص مســابقات رياضی 
جهانی، به تجزيه و تحلیل مفاهیم خوانده شده، به میزان 

قابل توجهی، کمک می کند. 
*رياضی دان انگلیسی ۱۸۹7-۱۸۱۴
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مسابقه  ی بین المللی رياضی امسال به دلیل کوويد ۱۹ از تاريخ ۱3 تا 2۰ نوامبر به صورت آنالين برگزار شد. دانش آموزان 
سنین ۱۵ تا ۱۸ ساله می توانستند در اين مسابقه به شکل تیم های سه نفره  شرکت کنند. همه ی تیم ها برای حل سؤاالت 
که کامالً رويکرد تحلیلی و حل مسئله داشت، يک هفته فرصت داشتند. در طی اين مدت، شرکت کنندگان مجاز به 
استفاده از هرگونه منبعی بودند، اما هیچ تیمی حق گرفتن کمک از ديگران را نداشت. چند ساعت پس از اينکه سؤاالت 
در سايت قرار گرفت، برگزارکننده ی مسابقات کارگاه آنالينی را به منظور شرح سؤاالت و پاسخ به سؤاالت احتمالی 
برگزار کرد. در نهايت پاســخ ها به صورت ويديويی ده دقیقه ای، ارسال شد. هر تیم در اين ويديو يک دقیقه به معرفی 
گروه پرداخت و ســپس پاســخ ها را برای سؤاالت شرح داد. تمام ويديوهای ارسالی از سراسر دنیا در تاريخ 27 نوامبر 
در سايت مسابقه قرارگرفت. تفاوت مسابقه ی امسال با سال های پیش اين بود که داوری ای صورت نگرفت و به تمامی 

گروه ها گواهی شرکت در مسابقه اهدا شد.

مســـابقه ی بین المللـــی غیرحضـــوری رياضـــی

ـــی ـــئله ی رياض ـــک مس ي

ويراســـتار: هديـــه قدســـی

روژيـــن ســـاغری
نیکـــی ســـاعتیان
ترنـــم علیـــزاده

عصری در اواسط مهر بود که به ما خبر دادند برای مسابقه انتخاب شده ايم. همان طور 
که شايد حدس بزنید، اولین حسی که تجربه اش کرديم حس افتخار به خودمان و 
زحمات مان در مدرسه بود. خیلی باور نکردنی و عجیب بود. حس نتیجه دادن همه ی 
درس خواندن ها. اولین مسابقه ای بود که از راه دور و قرنطینه، خودخواسته شرکت 
می کرديم. راستش دوست داشتیم حضوری باشد و به محل مسابقه سفر کنیم، اما 
نشد. اين روش هم خوبی های خودش را داشت؛ مثالً به جای 2۴ ساعت، يک هفته 
برای حل و تحلیل ســؤاالت وقت داشتیم. در کل، حس بی نظیری بود و امیدواريم 

هرکس در زندگی ا ش اين حس افتخار به خود را تجربه کند. 
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برای آشنايی بیشتر شما با نوع سؤاالت اين مسابقه، يکی 
از آن ها همراه با پاســخ تشــريحی آن در زير آمده است. 

امیدواريم از اين سؤال لذت ببريد:
کارايی يک جای پارک با تقســیم مساحت کِل جاهای 
پارک به مســاحت کل پارکینگ به دست می آيد. مدل 
جای پارک را روی يک صفحه ی شطرنجی نشان می دهیم. 
هر جای پارک، يک مستطیل دو در يک است. در صورت 
دسترسی به فضای خالی از انتهای هر جای پارک به کمک 
يــک چرخش، بايد يک مربع ســه در ســه روبه رويش 
خالی باشــد )به جز يک مربع يک در يک در گوشــه(. 
اگر فضای خالی از کنار جای پارک در دســترس باشــد، 
در اين صورت بايد يک مربع ســه در چهار خالی باشــد. 
راهرويی که ماشــین ها اســتفاده می کنند تا از ورودی به 
جای پارک برســند، بايد حداقل دو واحد عريض باشــد. 
ماشین ها نبايد از روی مرز ها و خطوط جای پارک عبور 
کنند و از مرز های دور بیرون بزنند به جز خطوط ورودی 

و خروجی در صورت نیاز.

 سؤال
حــدود حداکثر کارايی يک جای پــارک را که در يک 
مربع N×N قرار دارد تعیین کنید. ) N عددی بزرگ است(

 پاسخ
فــرض کنید دو گروه داريم، گروه A و N .B نفر در گروه 
A و M نفر در گروه B قرار دارند. حال فرض کنید که هر 
 B و هر فرد از گروه ،B فرد از گروه k با ،A فــرد از گروه
با t فرد از گروه A در ارتباط باشد. بنابراين می توان گفت 

.M x t = N x k :که

 ادعا
حداکثرکارايی در اين ســؤال، 6۰ درصد است و نمی تواند 

مقداری بیشتر باشد.

 اثبات
همان طور که در صورت سؤال گفته شده، هر جای پارک 
به فضای خالِی معینی در اطرافش احتیاج دارد تا بتواند قابل 

استفاده باشد. 
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فرض کنید که به ازای هر جای پارک، تعدادی مربع واحد 
در اطرافش توســط همان جای پارک رزرو شــود؛ به اين 
معنی که برای اين که آن  جای پارک قابل اســتفاده باشد، 

آن مربع های رزرو شده بايد خالی بمانند.

توجه داشته باشید که هر مربع واحد می تواند توسط بیش 
از ۱ جای پارک هم رزرو شــود که آن در صورتی اســت 
که 2 يا چند جای پارک، حداقل در يک مربع از فضاهای 

خالی اطراف شان مشترک باشند.
همان طور که در شــکل بــاال نمايش داده شــده، تمامی 
مربع هــا "به طور هم زمان"، می توانند توســط حداکثر 6 

ماشین رزرو شوند.

دلیل اين کــه ما مقدار حداکثر را بــرای مربع ها، به طور 
هم زمان حســاب کرديم اين اســت که برای رســیدن به 
کارايِی حداکثر در نامساوی های زير، همه ی مربع ها بايد 
توســط همان يک عددِ حداکثری که حســاب می کنیم، 
رزرو شــده باشــند. بنابراين در واقع، هر مربع به تنهايی 
می تواند توسط بسیار بیشتر از 6 ماشین رزرو شود اما اين 

عدد برای همه ی مربع ها به طور هم زمان، 6 است.
حال، گرافی را در نظر بگیريد که در آن، مجموعه ی جای 
پارک ها ب  عنوان گــروه A و مجموعه ی مربع های خالی 
به عنوان گروه B باشــند. هر جای پارک را از گروه A، به 
مربع های رزرو شده توسط آن در گروه B، وصل می کنیم. 
حال می خواهیم تعداد يال ها را حساب کنیم. فرض کنید 
تعداد آن هــا برابر v اســت. می دانیم که تعــداد يال های 
خارج شــونده از گروه A با تعداد يال های واردشــونده به 
گروه B برابرند. ابتدا شمارش را از سمت گروه A شروع 
می کنیم. گروه A شامل p رأس است. با توجه به شکل های 
داده شده در صورت سؤال، هر جای پارک حداقل ۸ مربع 
را برای خود رزرو می کند، بنابراين حداقل ۸ يال از رؤوس 

گروه A که همان جای پارک  ها هستند، خارج می شود.
بنابراين، داريم :

v≥۸p
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اين بار شــمارش را از ســمت گروه B شــروع می کنیم. 
همان طــور که قبل تر گفته شــد، همــه ی مربع های خالی 
می توانند توســط حداکثر 6 ماشین به طور هم زمان رزرو 
شوند، بنابراين حداکثر 6 يال از هر يک به رئوس گروه 

B، که همان مربع های خالی هستند، وارد می شود.
پس، با فرض اين که تعداد مربع های خالی برابر e باشــد، 

می توان گفت:
v≤6e

از نامساوی های باال می توان نتیجه گرفت که:
6e≥v≥۸p

بنابراين:
e≥۸p/6
حال کافی اســت که کارايی را بر حسب p و e به دست 

بیاوريم و آن راحساب کنیم. 
طبق تعريف، کارايی يک پارکینگ برابر است با نسبت 
کل مساحت صرف شده برای جای پارک ها، به مساحت 

کل پارکینگ.
که مساحت کل، برابر با حاصل جمع مساحت مربع های 
خالی و مساحت جای پارک ها است. توجه داشته باشید 
که مســاحت هر جای پارک برابر با 2 اســت، بنابراين 
مساحت کل جای پارک ها برابر 2p می شود. و همچنین 
مساحت کل هم برابر با 2p+e می شود. در نتیجه، کارايی 
پارکینگ که در اين جا با حرف K نمايش داده شده است،  

بر حسب p و e برابر می شود با: 
k=)2p(/)2p+e(

با توجه به نامساوی 6e≥۸p، می توان نوشت:
 K=)2p(/)2p+e( => K≤)2p(/])۸p/6(+2p[ =>

K≤)2p(/)2۰p/6( = ۱2/2۰ = 6۰%

 پیشنهاد ما
در اين سؤال، واحد تکرارشونده شامل 2 ستون جای پارک 
و 3 ســتون مربع خالی در میان آن  دو است. در شکل زير، 
ما واحدهای تکرارشونده را در امتداد ضلع مربع می چینیم، 
بنابراين برای حساب کردن تعداد واحد هايی که می توانیم 
در شکل جا بدهیم، بايد طول ضلع مربع را بر پهنای واحد 
تکرارشونده تقســیم کنیم. ضلع مربع برابر با N است و 

پهنای واحد برابر با 7 است. )7=3+2+2( 
بنابرايــن تعــداد واحدهايی کــه می تــوان در مربعی به 
مساحت N2  قرار داد، به طور تقريبی N/7≈ است. توجه 
داشــته باشید که ممکن است برخی ســتون ها در انتهای 
پارکینگ خالی و بدون اســتفاده بمانند، اما آن ها تأثیری 
در کارايی تقريبی ندارد زيرا تعداد آن جای پارک ها، يک 
چندجمله ای درجه يک خواهد بود و بنابراين تأثیری در 
پاسخ سؤال نخواهد داشت. چیزی که در اين سؤال اهمیت 

دارد، چندجمله ای های درجه دو است.
هم چنین اولین ستوِن پارکینگ در سمت چپ و 3 ستون 
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خالــی بعِد آن و هم چنین 2 جای پارک در هر ســتون از 
جــای پارک ها، به دلیل پهنای راهرو کــه بايد حداقل 2 
باشد، قابل استفاده نیستند. اما باز هم همان طور که در باال 

گفتیم، تأثیری در کارايی تقريبی ندارند.
تعــداد جای پارک ها در هر واحد تکرارشــونده برابر با 
2N–۴ است و می دانیم که مساحت هر جای پارک برابر 
با 2 اســت، بنابراين کل مســاحت صرف شده برای جای 

پارک ها در هر واحد برابر است با:
2)2N–۴( = ۴N –۸
در نتیجه، کل مساحت صرف شده برای جای پارک ها در 

اين پارکینگ برابر است با:
)N/7( )۴N–۸( ≈ ۴)N2(/7
با توجه به عبارات به دســت آمده در باال، کارايی تقريبی 

برابر می شود با:
)۴ )N2(/7( / )N2( = ۴/7 ≈ ۵7%
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جشــنواره ی آنالين؛ موضوعی غیر قابل تصور که اگر يک ســال پیش به هر يک از ما 
می گفتند چنین اتفاقی خواهد افتاد، برای هیچ کدام مان قابل باور نبود، اما اولین کنفرانس 

آنالين ما خیلی عالی برگزار شد و تبديل به يکی از بهترين تجربه های زندگی مان شد.
سه گروه، که در جشنواره ی پروژه های خرد برگزيده شده بوديم، با سه پروژه در رشته های 
محیط زيست، شیمی و فیزيک، در اين مسابقه شرکت کرديم. هر سه گروه. با اينکه در 

اين جشنواره، هم گروهی نبوديم ولی در اين مدت خیلی به يکديگر کمک کرديم. 
عنوان پروژه ی محیط زيست »ســاخت گلخانه در خرد« بود. هر گیاه برای داشتن رشد 
مطلوب، به عوامل خاصی هم چون شــدت نور، دمای روزانه، دمای شبانه، میزان رطوبت 
هوا و خاک  نیاز دارد. برای تولید و پرورش تجاری گیاهان مرغوب، در تمام طول ســال 
بايد شرايط محیطی مناســب به همراه کنترل عوامل خسارت زا، از طريق ساختمانی به 
نام گلخانه مهیا شــود. گلخانه به عنوان محیطی کنترل شــده تعريف می شود و با توجه 
بــه نیاز روزافزون بازار، چه از نظر تولید گل و گیاهان زينتی و چه از نظر ســبزيجات 
و صیفی جــات خارج از فصل و هم چنین تولید گیاهان دارويی؛ اين روش تولید، امروزه به 
يکی از سودآورترين بخش های کشاورزی تبديل شده  است که البته سرمايه گذاری اولیه ی 

فراوانی را نیز طلب می کند.

هلیـــا افضلـــی
ـــیرازی ـــم ش مري

ويراســـتار: تـــوکا فاضـــل

جشـــنواره ی مجـــازی علـــوم ژاپـــن
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موضوع پروژه ی شیمی »سنتز، بررسی و مقايسه ی نانوذرات 
فريت روی و اکسید آهن جهت حذف آالينده های موجود 
در آب« بود. آلودگی آب يکی از مشکالتی است که بشر با 
آن مواجه است. مشکالت ناشی از آالينده هايی که به طور 
بیولوژيکی حذف نمی شوند، بشــر را به سمت شناسايی 
راه کارهايی جهت کاهش آن ها سوق داده است. استفاده از 
نانوذرات يکی از جديد ترين روش های حذف آالينده ها در 
جهان است که به خاطر نسبت سطح به حجم باال، کارايی 
خوبی در کنترل آلودگــی آب دارد. در اين رابطه، انتخاب 
يک فتوکاتالیست که توانايی جذب نور مرئی خورشیدی 

را داشته باشد، مناسب به نظر می رسد.
اوايل مهرماه تصمیم گرفتیم تا در جشــنواره ی علوم ژاپن 
ثبت نام کنیم. پیش از اين، نظرات خوبی دربارۀ آن شنیده 
بوديم، برای همین بــدون درنگ، تمام موارد مورد نیاز را 

آماده کرديم و تدارکات الزم را ديديم. 
در اصل، مدت جشــنواره ســه هفته بود، ولی يک هفته 
قبل از آن، برای آشــنايی اولیه با مسابقه و درست کردن 

مشکالت اتصال، صرف شد. 
 در اولین هفته ی جشــنواره، شــاهد حضور دانش آموزان 
پايه های مختلف و معلم های شــصت کشور جهان بوديم. 
حضور شــرکت کنندگان ازکشــورهای مختلف، حسی 

از اتحــاد را در ما تقويت کرد. به دلیل اختالف ســاعت 
کشــورها، بــه دو گروه تقســیم شــديم. از آن جايی که 
اطالعات زيادی درباره ی فعالیت های جشــنواره نداشتیم، 
ابتدا توضیحاتی درباره ی اين فعالیت ها برای ما داده شد و 

سپس به چند ارائه ی علمی گوش کرديم. 
هدف اصلی اين جشــنواره، آشنا کردن همه ی ما با افرادی 
از کشــورهای ديگر بود؛ به همین دلیل، شما را با کسانی 
که هیچ شــناختی از آن ها نداشتید، هم گروه  می کردند تا 
دربــاره ی موضوعی خاص، با هم بحــث کنید و به نتیجه 
برســید. اين کار در ابتدا خیلی ســخت بــود، چون با هم 
راحت نبوديم، ولی بعد از چندين بار تکرار و شرکت در 
گروه های متفاوت، عادت کرديم و می توانستیم نظرمان را 
به راحتی بیان کنیم. اين تجربه، بسیار جالب و لذت بخش 
بود؛ زيرا با اينکه می دانستیم کسی ما را نمی شناسد، بايد 

با اعتماد به نفس کافی، نظرمان را منتقل می کرديم. 
در هفته ی دوم و سوم بايد سخنرانی ای را که از قبل انتخاب 
کرده بوديم، می ديديم. در اين ســخنرانی ها سعی شده بود تا 
مفاهیم مختلف فیزيک، شیمی، رياضی و ديگر مسائل، با 
زبان ساده توضیح داده شــود تا برای همه قابل درک باشد. 
بعد از اين برنامــه، دانش آموزان پروژه هايی را که با آن در 
جشنواره شــرکت کرده بودند، ارائه می دادند. پروژه ها در 
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حیطه های مختلفی بودند؛ از جمله تأثیر تغییرات اقلیمی روی 
کشاورزی، استفاده بیشتر از مواد بازيافتی و يا پروژه های 
زيســتی مثل تأثیر عملکرد داروها و درمان ها. پروژه های 

رياضی و رباتیک نیز نقش مهمی در اين جشنواره داشتند. 
در اين جشنواره، دوبار اجرای زنده داشتیم تا همه بتوانند 
آن را  ببیننــد. اولین باری بود که اجــرای زنده را تجربه 
می کرديم. اجرای اول با کمی استرس همراه بود، ولی اجرای 
دوم را قوی تر ارائه کرديم. در آخر بايد مانند هفته ی اول، 
با گروه های مختلف، سؤاالت و فعالیت هايی را که مشخص 

کرده بودند، پاســخ و انجام می داديم. بــرای اين کار، يک 
هفته زمان داشــتیم. اين فعالیت های گروهی باعث شد تا 

دوست های جديدی پیدا کنیم و با هم بیشتر آشنا شويم.
در هفته ی آخر، ابتدا برای يک بازی، گروه بندی شــديم 
و ســپس جشن خداحافظی همراه با نمايش عکس هايی از 
اين ســه هفته برگزار شد. با وجود کوتاه بودن جشنواره، 
تجربه ها و اطالعات زيادی به دست آورديم و شرکت در 
اين جشــنواره، با وجود مجازی بودن آن، يکی از بهترين 

تجربه های زندگی مان شد.
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مالقـــات

تـوکا فاضل

جلوی ويترين ايستاده بود و به برِف الکی، که در بادِ الکی می چرخید و روی آدم برفِی 
الکی می ريخت نگاه می کرد. روز های نزديک کريسمس ويترين عروسک  فروشی های 
خیابان میرزای شیرازی اين طور می شوند، پر از برف و بابانوئل و کاج. مردم از همه جا 
می آيند تا با ويترين ها و کاج های مصنوعی سلفی بگیرند. مینا هم حاال همان جا بود. 
نمی دانســت کار درستی کرده که با ســپیده در اين خیابان شلوغ قرار گذاشته يا نه؟ 
آن  هم حاال، بعد از اين همه سال که يکديگر را نديده  بودند. آن ها آخِر کالس ششم 
قهر کردند و بعد سپیده از آن مدرسه  رفت و از هم بی خبر ماندند تا همین چند وقت 
پیش که مینا دانشگاه قبول شد. فکر کرد قهر و آشتی مال دوران مدرسه است و ادامه 

دادن قهرشان بچه بازی است و تصمیم گرفت بزرگانه رفتار کند. 
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يک ربع به ساعت شش مانده بود. عادت داشت زودتر سر 
قرار حاضر شود. انتظار کشیدن بهتر از دير رسیدن است. 
دختر و پسری را که هم سن خودش بودند، تماشا کرد، ديد 
پشــت به ويترين، با آدم برفی مصنوعی سلفی می گیرند. 
البد خیلی زود اين عکس را اســتوری می کنند و منتظرند 
تا تعداد سین ها و اليک های شان را بشمرند. خودش سپیده 
را بعد از سال ها در اينستاگرام پیدا کرده بود. اسمش را با 
هر اماليی که به ذهنش می رسید، سرچ کرده بود. در میان 
دنبال کننده های دوستان دبستان هم نشانی از او نبود. ناامید 
نشده بود. روحیه ی خردادی اش را که باعث می شد خیلی 
زود حوصله اش از کاری ســر برود کنار گذاشــته و پیله 
کرده بود تا پیدايش کند. مگر می شود در دنیای اينترنت 
و شبکه های اجتماعی کسی گم شود و نتوان پیدايش کرد؟
 اســم برادر سپیده را جســتجو کرده بود. کلی اکانت با 
نام او وجود داشــت. همه را ديده بود تا باالخره توانسته 
بود برادرش را پیدا کند. خوشبختانه صفحه اش خصوصی 
نبود. يکی دو تا پســت که پايین رفت سپیده را پیدا کرد. 
خودش بود. همان چشــم ها و همان خنده. هنوز مثل قديم 
اهل ورزش بــود و با جمعی از دوستان شــان در ارتفاعی 
برفی عکس انداخته بودند. پست های بعدی را دنبال کرد. 
روی هر عکسی که او را در آن می شناخت، می ماند. پست 
را درشــت می کرد و به تصوير درشــت شده ی سپیده که 
در میان انگشــتانش مانده بود، نگاه می کرد. می خواست 
دوســتی ای را که پايان سال ششم تمام شــده بود، در اين 

عکس ها پیدا کند. 
از عکس های اينســتاگرام برادرش فهمید که او رشــته ی 

پزشکی قبول شده، چون زير عکسی از سپیده نوشته بود 
خانم دکتر آينده. ســپیده هم با چند شکلک آمپول، سر 
به سر برادرش گذاشــته بود چون او از آمپول می ترسید. 
نام اکانتشsep-sol بود؛ ســپیده ی سلطانی! حاال فهمیده 
بــود که چرا با ســرچ کردن های مداوم و متفــاوِت نام و 
فامیل او، نتوانســته بود پیدايش کند. از خودش پرســید 
از يک اکانت اينســتاگرام و پست های آن چقدر می شود 
صاحــب آن اکانــت را شــناخت؟ و مردم چقدر شــبیه 
اينستاگرام های شــان زندگی می کنند؟ خود مینا همیشه 
تالش می کرد تا خود واقعی اش را در اينســتاگرام نشــان 
دهد، نام خودش را نوشــته بود و عکســی کامالً شبیه به 
خودش را عکس پروفايلش گذاشته بود، عکسی بی فیلتر و 
روتوش، چون يک خردادی چیزی برای پنهان کردن ندارد 
و خیلی زود خودش و احساساتش را لو می دهد. مینا دلش 
برای ســپیده تنگ شــده بود و نمی توانست احساسش را 
پنهان کند. روی يکی از عکس های اينستاگرام برادر او زده 
بود تا همه ی اکانت های تگ شــده باز شوند. روی اکانت 
سپیده زده بود. وقتش رسیده بود تا احساس دلتنگی اش را 
لو دهد. اکانتش پرايوت بود. برايش پیغام گذاشه بود: »من 
مینا قانعی هســتم.« چون می ترسید سپیده او را فراموش 
کرده باشــد، بیشتر توضیح داده بود: »مینا قانعِی مدرسه ِی 
مهرادخت )چند تا ايموجی قلب سبز با چند تا گل( با هم 
دوست صمیمی بوديم اون موقع، )ايموجی لبخند( نمی دونم 
چــرا با هم قهر کرديم. )ايموجی متفکر و چند تا عالمت 
سؤال( اگر تو هم دوست داشته باشی می تونیم با هم ديداری 
تازه کنیم. اين شــماره ی منه...« و يک عالمه ايموجی، که 
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همه نشانه ی محبت و دوستی و عالقه بودند. 
مدتی نگذشــته بود که ديد از طرف sep-sol فالو شــده 
و پیغام دارد. »مگه می شــه مینا رو يادم بره؟ ) ايموجی با 
چشم های قلب سرخ و ايموجی بوسه با قلب سرخ روی لب( 
اين هم شــماره ی منه... حتماً يه قرار می گذاريم و می بینیم 
همديگه رو« و يک عالمه ايموجی که همه نشانه ی محبت 

و دوستی و عالقه بود.
 از رد و بــدل کــردن پیغام و شــماره تلفن ســه هفته ای 
می گذشــت. نه مینا به ســپیده و نه ســپیده به مینا تلفن 
نزده بودند، در عوض در اينســتاگرام يکديگر، ساعت ها 
گفتگــو کــرده و برای هم صدا گذاشــته بودنــد. مینا با 
فرســتادن چند عکس قديمی، ســپیده را غافلگیر کرده 
و او هم عکســی برايش فرســتاده کــه روی دوچرخه ی 
برادرش نشســته اند با دندان های افتاده. در اين ســه هفته، 
آن دو در همان اينســتاگرام، از هر دری حرف زده  بودند؛ 
از خاطرات دوران دبستان، دوستانی که از آن ها با خبر يا 
بی خبر هستند، معلم هايی که دوستشان داشتند يا نداشتند، 
آينده ی شــغلی رشته فیزيک که مینا می خواند و رشته ی 
پزشکی؛ و مزايای خريد آنالين يا خريد از فروشگاه. اما 
همچنان به هم زنگ نزده بودند و امروز قرار بود ســپیده 
ساعت شش به خیابان میرزای شیرازی بیايد تا يکديگر 

را مالقات کنند.
دوباره جلوی ويترين رفت. صورتش را به موازات صورت 
آدم برفِی داخل ويترين گرفت، طوری که انعکاس تصوير 
صورت خودش جای صورت آدم برفی را بگیرد. از ديروز 
دنبال موضوعی بود که با آن ســر صحبت را باز کند. در 

اينســتاگرام مکالمات شان معموالً با فرستادن يک ُپست 
شروع می شــد و بعد موضوع پشت موضوع  پیش می آمد؛ 
اما حاال نگران بود که اوضاع به راحتی چت های شان پیش 
نــرود. در فاصله ای که در اين افکار بود، مردم می آمدند و 
می رفتند و با ويترين ها و کاج ها عکس می گرفتند. دختر 
و پســری که قبالً ديده بود دوباره پیدای شان شد و از مینا 
خواستند تا از آن ها کنار مجسمه ی بابانوئلی که مکانیکی 
بود و می رقصید و ساکســیفون می زد عکسی بگیرد. پسر 
گوشی اش را به مینا داد و کنار بابانوئل ايستادند. مینا در 
حال تنظیم کادر بود که ســپیده صدايش کرد. به سرعت 
عکس را گرفت و گوشــی را به دست پسر داد. به سمت 
سپیده رفت و او را محکم در آغوش گرفت. پسر و دختر 
ســر به گوشی بردند تا ببینند خوب افتاده اند يا نه و پیش 
از آن  که سربلند کنند، مینا و سپیده در سرازيری خیابان 

و در راه کافه بودند.
کافه بتهوون پاتوق مینا بود و آن ها ســر میز همیشگِی او 
نشستند. محیط کافه برای ســپیده ناشناخته بود و مدتی 
به ســر گرداندن و ديدن کافه گذشت و در اين فاصله مینا 
از تاريخچه ی کافه و کیفیــت قهوه و غذای آنجا گفت و 
بخشی از اين مالقات با همین حرف های کلی در مورد کافه 
گذشــت. مینا به خودش قول داده بود نپرسد چه خبر؟ اما 
نشد و پرسید: »چه خبر؟« سپیده چند جمله ای از ترافیک 
مرکز شهر گفت و دانشگاه و خوشحالی از اين مالقات و 
بعد سکوت و پرسید: »تو چه خبر؟« مینا کمی در ذهنش 
مــرور کرد تا خبری در حد و اندازه ی گفتن پیدا کند، اما 
چیز به درد بخوری پیدا نکرد. ســپیده از او پرسید برای 
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خوردن چه پیشنهاد می دهد؟ مینا يکی دو نوع از کوکی ها و 
کیک ها را معرفی کرد و يکی را که به نظرش خوشمزه تر 

بود توصیه کرد، اما خودش فقط يک قهوه سفارش داد. 
تا زمانی که ســفارش ها ســر میز بیايد يکی دو جمله ای 
در مورد چیزهايی که پیش از اين در اينســتاگرام به هم 
گفته بودند حرف زدند. ســپیده گفت عکســی تازه پیدا 
کرده و شــب که به خانه رفت برای او می فرســتد. مینا 
هم تأکید کرد که حتماً اين کار را بکند و منتظر اســت. 
سفارش های شان را آوردند. سپیده از کیک انتخابی مینا 
تعريف کرد و گفت خیلی اهل کافه رفتن نیســت و مینا 
برخالف شــخصیت خردادی اش احساســش را در مورد 
کافه رفتن مخفی کرد. فکر کرد اهل کافه بودن خودش را 
در مقابل اهِل کافه نبودن سپیده توجیه کند و در موردش 
توضیــح دهد و گفت: »من هم زياد نمیــام کافه، اما ديدم 

اينجا بد نیست تا با هم بیايیم.«
 ســپیده گفت عکس اين کافه را در اينستاگرام دوستان 
برادرش ديده بوده و در سکوت و رضايت، باقی کیکش را 
خورد. مینا پرسید چرا نام اکانتش را sep-sol گذاشته؟ 
ســپیده گفت برای اينکه دلش نمی خواهد هرکسی او را 
پیدا کند. جوابش روشن بود و کوتاه. کوهی از سؤال روی 
سر مینا خراب شد. چرا برای يافتن کسی که نام خودش 
را مخفی کرده، اين همه پافشــاری کرده اســت؟ آيا او را 
مجبور به آشــتی کرده بود؟ به حريم خصوصی اش احترام 
نگذاشــته؟ او را با فضولی در صفحه ی برادرش پیدا کرده؟ 
انبوه ســؤال های بی جواب باعث شد سکوت اين مالقات 

طوالنی تر شود. وقتی ديد سپیده گوشی اش را از کوله پشتی 
بیرون آورد و پیشنهاد داد تا با هم چند عکس بگیرند، به 
خودش آمد. متوجه شد وقت آن است که مراسم مشهور 
عکس گرفتن در کافــه را اجرا کنند. لبخندی زورکی زد 
و در کافه ای معروف، رســم قديمی سلفی گرفتن را به جا 
آوردند. وقتی سپیده گفت بايد اسنپ بگیرد و به مهمانی 
يکی از دوستان برادرش برود، فهمید مراسم سلفی، نقطه ی 
پايانی قرار امروزشان بوده و حاال که تصوير آن ثبت شده، 
مالقات تمام اســت. هر دو بیرون کافه در پیاده رو منتظر 
اسنپ های شان بودند. جمعیِت جلوی مغازه ها  از دور ديده 
می شدند. اسنپ سپیده رسید. او مینا را در آغوش گرفت 
و به سرعت سوار شد. مینا رفتن او را تماشا کرد و منتظر 

ماند تا اسنپ خودش هم رسید.
به خاطر ازدحام مردم، ماشــین به کندی حرکت می کرد. 
مردم مقابل ويترين ها و کاج های مصنوعی در حال عکس 
گرفتن بودند. مینــا داخل کیفش احســاس لرزش کرد. 
گوشــی اش را بیرون آورد. نوتیفیکیشــن اينستاگرامش 
را ديد. ســپیده عکس های شان را اســتوری کرده بود و او 
را هم روی عکس، منشــن کرده بود. روی استوری نوشته 
بود »يک روز خوب، با دوست قديمی، در کافه بتهوون« 
اکانت کافه را هم منشن کرده بود. مینا با خودش فکر کرد 
بايد استوری سپیده را دوباره استوری کند يا نه؟ استوری 
سپیده گذشت و اســتوری ديگری آمد. اينستاگرامش را 
بست و به ويترين مغازه ها و به برِف الکی، که در بادِ الکی 

می چرخید و روی آدم برفِی الکی می ريخت، نگاه  کرد.  
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بــا چــه شــوق و حرارتــی در زير 
قــدم می زديم . در  پايیز  برگ ريزان 
همان پیادروی همیشگی. جوان بوديم 
آينده ی  و فکر می کرديم روزهــای 
جهان روی دســت ما می چرخد. روی نیمکت چوبی پارک روبه روی هم می نشستیم، آبمیوه و 
پیتزا می خورديم و درس می خوانديم. هر دو عاشق پزشکی بوديم و برای رسیدن به آن هرکاری 
می کرديم. گمان می کرديم که اگر پزشــک شــويم، هیچ چیز ديگری نیســت که بخواهیم. اما 
هیچ کدام مان نمی دانستیم که روزی بزرگ خواهیم شد. وقتی بزرگ شديم ديگر هیچ چیز مثل 
گذشته نخواهدبود. گذشته ای که آن را برای رسیدن به آينده چه قدر مفت به زمان فروخته بوديم. 
پزشک شديم اما باز هم چیزهايی بود که می خواستیم. به دست آورديم اما چیزهايی را از دست 

داديم که آن قدر داشتیم شان که هیچ گاه قدر ندانستیم. 
بزرگ شــديم، ازدواج کرديم، فرزندانــی را بزرگ کرديم و به خاطر آن ها از هم دور شــديم. 
دوری ای که گاهی به لطف تلفن، سعی در کم رنگ کردن آن داشتیم اما دو سال بود که تلفن هم 
قصد نداشت اين فاصله را به پايان برساند. تلفن، وسیله ای که خیلی زود جايگزين نامه ها شد تا 
بوی عشقی را که از کاغذها برمی خواست، از دور خارج کند. همین نامه بود که بعد از بیست سال 

ويراســـتار: ســـیما صادقـــی

رد پايیـــز 

الدن کرمـــی
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دوباره ما را به هم رســاند. آدرس نامه بیان گر اين بود که 
تو در آسايشگاهی در سمنان به سر می بری. نامه را که باز 
کردم نتوانستم نوشته ها را به درستی بخوانم. انگار زمان 
رحم نداشــت. حتی دست خط زيبای تو را هم در گوشه ای 
به خاک سپرده بود. برايم شیطنت های مان را بازگو کردی. 
بالش بازی در خواب گاه، نامه گذاشتن در کیف اين و آن و... . 
به من گفتی می خواهی باز شیطنت کنی. برايم نقشه ی فرار 
از آسايشگاهت را بیان کردی و قراری گذاشتی به تاريخ 

ده آبان در پارک قديمی.
اين را که گفتی افســوس خوردم که آرزوهای گذشته مان 
برای آينده طوری مرا غرق در خودکرده بودند که حتی در 
اين بیست ســال با اين که هر بار برای رفتن به محل کارم 
از کنار آن پارک می گذشتم، يک بار هم سر برنگرداندم 

برای مرور خاطرات گذشته.
عطرم را از کیفم در می آورم و دوباره به لباسم می زنم. حاال 
که در اين پارک زير برگ ريزان پايیز راه می روم، دوباره 
شور جوانی را حس می کنم. چیز ديگری هم در دلم هست. 
شــوق ديدن و درآغوش گرفتن تو بعد از بیست سال قلبم 
را به تپش انداخته. سؤال های زيادی دارم که هر کدام برای 
پرسیده شدن از تو، در ذهنم در تالش برای پیشی گرفتن از 
هم هستند. اما هنگامی که تو را می بینم، همه ی آن سؤال ها 

گويی به خط پايان رسیده اند. 
همان بودی اما اين با رکنار نیمکت روی صندلی چرخ داری 

نشسته بودی. موهای ســفیدت از کنار روسری ات بیرون 
زده بــود. لبخندت مثل همیشــه آرامش بخــش بود. وقتی 
دستانت را ديدم  بی اختیار اشک هايم جاری شد. در يکی 
از دستانت جعبه پیتزايی بود و در ديگری دو بطری آبمیوه. 
بیســت و چند ســال پیش که در اين پارک قدم می زديم 
جوانی بودی با قدبلند. يک سر و گردن شانه از من بلندتر. 
بودی. به بهانه ی گفتن حرفی خصوصی و مهم، خم می شدی، 
در گوشم جیغی بلند می کشیدی و می خنديدی. اين بار اما 
تو بی حرکت روی صندلی چرخ دار، انتظار می کشیدی  تا 
من خم شــوم و در آغوشــت بگیرم. روزگار نويسنده ای 

ماهر اما نامهربان بود. 
در آغوشت کشیدم. دستانت پر بود، اما به جايش گونه ام 
را بوسیدی و گفتی: »هنوز بوی عطرت را فراموش نکردم.« 
خوشحال بودم که يادت است. اولین بار تو اين عطر را برايم 
خريده بودی. کادوی تولد بیست سالگی ام. همیشه می گفتی 

از سوپرايزهای تولد بیزاری.
 می گفتی: »کالً به نظرم کار بی فايده ای اســت. وقتی روز 
تولــد آدم هیچ حرفی نمی زنند و تــالش می کنند از تمام 
روزهای ديگر بی خیال تر باشند، کامأل مشخص است که  
وقتی به خانه بیايی، خانه تاريک اســت و بعد وقتی اسم 
کسی را صدا می کنی يک دفعه چراغ ها روشن می شوند و 
تو کلی آدم را می بینی که با کاله تولد شعر تولد می خوانند. 
تو هم به روی خودت نمــی آوری که همه چیز را از صبح 



می دانســتی. تازه جالب ترش اين اســت که مادر و پدر و 
دوســتانت می گويند می دونیم که از صبــح فهمیده بودی. 
يعنی در واقع صبح آن روز تو برنامه ی آن ها را می دانستی 
و همین طور می دانســتی که آن ها می دانند که تو قضیه را 

می دانی تازه آن ها می دانستند که تو می دانی که ...« 
آه من بلند می شــد که: »باشه باشه فهمیدم کار مسخره ای 

است.«
 بعد تو ادامه می دادی: »به نظر من يا بايد قید سورپرايز را 
زد و همین طور خیلی ســاده به طرف مقابل گفت تولدت 
مبــارک يا بايد کاری کنی هیچ وقت فکرش را هم نکند 
و تو بدانی کــه او نمی داند...« و تــا دقیقه ها گوش مرا از 

باب های مختلف مصادر دانستن و ندانستن پر می کردی. 
اما تولد بیست سالگی ام  در خانه مان جشن کوچکی گرفتیم. 
مادرت کیک شــکالتی مخصوص خــودش را پخته بود. 
با مادرم مشــغول آماده کردن وسايل بودند که خودت را 
پرت کردی کنارم روی کاناپه و گفتی: »کی گفته کادو رو 
بايد بعد از کیک داد؟ من ديگه طاقت ندارم.« تلويزيون را 
خاموش کردی و بسته ای را جلويم گرفتی. داشتم آرام آرام 
چســب های کاغذ کادو را جدا می کردم. بسته را از دستم 
گرفتی: » چی کار می کنی؟ تمام خوبیش به پاره کردنشه. 
اگه تو نمی خوای اين لــذت رو تجربه کنی خودم اين کار 
رو می کنم.« کاغذ کادو را که پاره کردی يک شیشه عطر 
و يک دسته کاغذ که با کاغذرنگی رويش مثل کتاب بود، 

بیرون افتاد. وقتی برداشــتمش تندتند گفتی: »اين کاغذها 
پر از خاطره هامون، آرزوهامــون، رازهامون، حرفامون، 
لیست اشیائی که دوست شون داريم و بخشی از اون دفتر 
خواب نويسی بچگی هامون است. از سه سال پیش شروع 
کردم به نوشتن شــون. همیشه دنبال کادويی می گشتم که 
باعث بشه وقتی می بینی اش ياد من بیفتی و تنها چیزی که 

به ذهنم رسید همین بود.«
»بی تعارف بگم، خیلی قشــنگن، همه شون.« به راستی که 
اين کتابچه  قشــنگ تر از هر ســورپرايز ديگری بود. تو 
نويسنده ی خوبی بودی. اطرافت را خوب نگاه می کردی و 
با زيبايی و لطافت جزئیات را در دفتر يادداشت کوچکت 
ثبت می کردی. بعضــی روزها در همین پارک روی همین 
نیمکت می نشســتیم، دقايق طوالنی سکوت می کرديم و 
دوروبر را تماشا می کرديم . تو طوری درختان را با حیرت 
تماشا می کردی که انگار تا قبل از آن درخت نديده بودی. 
يادم است که يک بار گفتی: »هیچ کس به اندازه ی خداوند 
هنرمند و مهربان نیســت. اول آثاری به زيبايی غروب و 
درختان خلق کرد و بعد آن ها را در نمايشــگاهی بزرگ 
به نــام دنیا که ورود به آن رايگان اســت، قرار داد و بعد 
شــیرينی معجزه ی ديدن اين زيبايی ها را به وسیله ی چشم 

به ما ارزانی داد.«
همان طور که آبمیوه ات را می خوردی، برايم  تعريف کردی 

که چه طور از آسايشگاه فرار کردی. 

80



اين طور که فهمیدم يکی از همسايه های قديمی ات در سمنان 
تو را تا اينجا آورده بود. می خواستم  بپرسم که چرا اصالً 
به آسايشگاه رفتی. اما اوايل گفتگوی مان بود. نمی خواستم 
ناراحتت کنم. از کیفم کتاب مان را درآوردم و روی پايت 
گذاشتم. ســرت را به طرفش خم کردی اما چیزی نگفتی  
برای همین خودم شروع کردم: »می دانم که چه قدر خوب 
به خاطرش داری. صفحه ی اولش نوشــته ای هديه ای برای 
روزهای پیری مان. اين چند ســال هروقــت با هم تلفنی 
حرف می زديم يــا هروقت به يادت می افتادم کاغذهايی را 
پر می کردم و به آخرش اضافه می کردم. بخوان شان. البته 

که من مثل تو نويسنده نیستم.«
»می خواهم با صدای خودت بشنوم«. برايت خواندم شان.

- خب ايــن هم از اين. بــرای پايانش هم تــو امروز را 
بنويس. هیچ وقت دوست نداشتم مرگ مان نقطه ی پايان 

اين کتاب باشد.
- تو بنويس

 آرام به پشــتت زدم و به تو نزديک شــدم: »تنبل نباش 
دختر. تو اين کتاب را شــروع کردی پايانش هم با تو. تو 
می دانی...« فرياد زدی و گفتی: »من نمی توانم.« ســس پیتزا 

که توی دستت بود به خاطر فشــار دستت، روی روسری 
آبی روشنت پاشید. دستپاچه دستمال مرطوبی را از کیفم 
درآوردم و خواســتم روســری ات را تمیز کنم. گريه ات 
گرفــت. دســتانت را گرفتم و تالش کــردم آرامت کنم 
»ببخشید، نمی دانستم در آن آسايشگاه اين قدر به تو سخت 
گذشته که اين طور پريشان شــده ای. خودم می نويسمش. 

اصالً مهم نیست. ناراحت نباش.« 
خواســتم  دستمالی دربیاورم تا اشــکت را پاک کنم که 
صدايم کردی: »گوشــت را بیــاور. می خواهم چیز مهمی 
بگويم.« لبخندی زدم. اگر فريادی درگوشــم خوشحالت 
می کرد، بايد انجامش می دادی. خم شــدم  و بعد چیزی در 
گوشــم زمزمه کردی که انگار برايم بلندترين فرياد عالم 
بود. انگار کر شده بودم. صداهای اطراف را نمی شنیدم. اما 
حاال می فهمیدم. حاال می فهمیدم  چرا نمی توانســتی  پايان 
داســتان مان را بنويســی، می فهمیدم چرا برگ های آخر 
کتاب مان را نخواندی، می فهمیدم چرا زمان به دست خط 
تو رحم نکرده بــود و می فهمیدم چرا اين قدر پريشــان و 
ساکت بودی. تو در گوشم بلندترين فرياد عمرت را زمزمه 

کردی: »من نابینا شده ام.«
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امضای اجازه ی شوهرش نرسید، به مادرش زنگ زد و گفت: »غذای راهم را خودت بخور.«
ديبا حسین پور 

همسرش همچون طنابی بود دور گردن آرزوهايش.
نگارکاردان

زنی که سال ها پیش مرده بود را به طناب آويخته اند.
نگار کاردان

زن برای  اجازه ی خواستگاری دخترش،  نامه را به زندان برد.
رژين ارجمند

زلزله آمد. او با طناب دور گردنش روی زمین پرت شد.
کیانا زرکوب

زندگی اش هواپیمايی بود که او خلبانش نبود.
نارگل شويدی

ـــه ای ـــتان های ده کلم داس
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ــالمی ــده: آوا اسـ گردآورنـ
ويراســـتار: ســـیما صادقـــی

سوفیا عموزاد خلیلی
ستاره ها را بشمار

لويیس لوری
يکی از بهترين کتاب  هايی که خوانده  ام و به نظرم توجه درخوری به 
آن نشده، کتاب »ستاره  ها را بشمار« است. اين کتابی ا  ست در مورد 
دو دوســت در دوران هیتلر در دانمارک، کــه يکی از آن ها يهودی 
است و اگر توسط نازی ها شناسايی شود، همراه با خانواده  اش اعدام 
می  شــود. در طی داستان، ما شاهد فداکاری  های فراوان اين دو دوست 

برای هم هســتیم و هم  زمان با اين اتفاقات بســیاری از گره های داستانی اول کتاب باز می شوند به 
گونه  ای که تمام تصور خواننده از اول تا آخر کتاب تغییر می کند.

اين کتاب را دوســت داشتم چرا که نثر بسیار ساده و روانی داشت و اتفاقات و مکان  های آن دوره 
را به قدری خوب توصیف کرده  بود   که خواننده خودش را به راحتی جای شخصیت  ها قرار می  داد.

زيـــر ســـايه ی کتـــاب
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آوا اسالمی 
خواهران تاريک

مهدی رجبی 
کتاب خواهران تاريک، درباره  ی پســری به نام نیما است که روزی همراه 
خانواده  اش به ديدن دوســت مــادرش می  رود و با چیزهــای غیرمنتظره  ای 

روبه  رو می  شود.
لحن کتاب صمیمی و خودمانی اســت، به نحوی کــه مخاطب را به هزارتوی 
ماجرا می  برد و با تصويرسازی قوی، لذت عجیبی خلق می  کند. نوشته  ی داستان 
آن قدر روان اســت که فرد تمايل دارد هرچه ســريع  تر کتاب را بخواند تا به 
نتیجه و اتفاقات مرموز آن پی ببرد. نويســنده در طول کتاب با توصیف تک 

تک رويدادها، اتفاقات را در ذهن ماندگار می کند.
در صفحات آخر کتاب، خواننده متوجه می  شود که داستان به نحوی به جمالت نخست کتاب ارتباط پیدا 
می  کند و در خط آخر داستان نیما می گويد: »آخرين چیزی که می  شنوم صدای بوقی بلند و کش  دار است 

و بعد نمی  فهمم کی و چطور خوابم برد.«

وانیا سلطانی
 آبنبات هل  دار
مهرداد صدقی 

کتاب آب نبات هل  دار کتابی طنز اســت که  داستان زندگی خانواده  ای 
را بیان می کند که در دوران جنگ تحمیلی در بجنورد زندگی می  کنند. 
اولین چیزی که نظر من را در اين کتاب جلب کرد نثر روان و ســاده  ی 
آن بود. اين کتاب فضا  ســازی بسیار فوق العاده  ای داشت که وقتی آن را 
خواندم احساس می  کردم سال ها در همان کوچه پس کوچه  های قديمی 
زندگی کرده  ام. ماجراهای داستان، روايت  های خنده  داری از دغدغه  های 
دهه  ی شــصت دارد؛ مثل حمل دســتگاه ويديو و  نشستن پشت وانت، 

تجديدی  های مدرســه و عاشــق شدن در نیم نگاهی و... . اين کتاب شــايد پیوندی بود بین من و خاطرات 
کودکی  های پدر و مادرم و درک دهه ی شصت با همه ی سختی ها و شیرينی  هايش. گويش خاص منطقه ی 
بجنورد و پانويس کردن لغات و اصطالحات، از نکات قوت رمان بود. مجموع تمامی اين نقات قوت و حال 

اين روزهای مان، دلیل خوبی است برای خواندن اين اثر فوق العاده.
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مهشاد جنیدی
بی بال و پر
 وودی آلن

 اگر با نوشــته  های وودی آلن آشنا باشــید احتماالً اين حس را داريد که 
نوشــته های او شــما را از دنیای اطراف  تان، به يک دنیای عجیب و غريب 

ديگر می برد.
اين کتاب به گفتۀ مترجم، تشــکیل شده از گزيده ياداشت های وودی آلن، 
و من هم به همین دلیل شــروعش کردم. زمانی که اين کتاب را می خواندم 
ترجیحم بر خواندن متن های کوتاه بود و اين کتاب هم کامالً مناسب حال 

و هوای آن موقع ام بود. 
برخی از اين متن ها صرفاً يادداشت و بعضی  های شان هم نمايشنامه  های خیلی کوتاه بودند. هردفعه که می خواستم 
بخش بعدی کتاب را شروع کنم، نمی دانستم که آيا با متن عجیبی روبه رو خواهم بود، يا متن احساسی و يا شايد 

هم يک متن جدی. و اين حس ندانستگی اشتیاقم را برای ادامه ی خواندنش بیشتر می کرد... 

روشن هوشمندآرين
بلندی  های بادگیر

امیلی برونته
شــخصیت اصلی کتاب، مردی  است به نام هیت  کلیف که فرزندخوانده  ی 
خانواده  ی ارنشو اســت. در ابتدای حضورش در خانه  ی ارنشوها، تنها پدر 
خانواده او را دوســت مــی  دارد؛ ولی به مرور زمان او بــا کاترين ــ دختر 

خانواده ــ بسیار صمیمی می شود. اين دو در کنار هم   بزرگ   می شوند. 
روزی کاترين و هیت  کلیف برای اذيت بچه  های همسايه، به خانه  ی آن  ها 
می  روند. آنجا کاترين مصدوم می  شود و برای مدتی طوالنی همان جا می  ماند 
تا بهبود بیابد. در اين مدت، کاترين پخته  تر می  شود و هیت  کلیف هم سعی 
می  کند رفتارش را تغییر دهد تا کاترين او را بیشــتر دوست داشته باشد. 

روزی پسر همان همسايه از کاترين خواستگاری می  کند. کاترين با اين  که می  داند هیت  کلیف او را دوست 
دارد، پیشنهاد پسر را قبول می  کند. هیت کلیف مطلع می  شود، از آن خانه می  رود و شکست در عشقش را به 

انتقامی سخت و بی  پايان تبديل می کند.
»بلندی  های بادگیر« داستانی درباره  ی عشق و انتقام است. اين داستان پستی و بلندی  های زيادی دارد و با اين که 

يک داستان کالسیک است، خواننده را تا لحظه  ی آخر جذب می  کند. 
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شايسته ارادتی
کلکسیونر
جان فاولز

کلکسیونر روايتی ساده ولی جالب از مردی جوان به نام فردريک است. او عاشق 
دختری به اسم میراندا می شود، در نظرش میراندا مانند يک فرشته است؛ يک 
موجود برتر که نمی تواند به دســتش بیاورد، ولی هم  زمان نمی تواند فراموشش 
کند. پس تنها کاری را که به ذهن تک بعدی و در عین حال پیچیده اش می رسد 

انجام می دهد، او را می دزدد.
چیزی که باعث شــد جذب اين کتاب بشــوم، توصیف های روان نويسنده از 
صحنه ها و افکار سادۀ فردريک بود و شخصیت هايی که هر کدام داستان ها و 
دغدغه های خودشان را دارند. اين کتاب به طرز جذاب و قابل تأملی داخل ذهن 
يک انسان مريض را نشــان می دهد و از ما می خواهد که دنیا را با چشمان او 

ببینیم و مردم را با منطق او قضاوت کنیم .



رمان قاچار قوچار*، نوشــته  ی ويِوک شانبهاگ، رمانی است صد و چهار صفحه  ای که از زبان مرد جوانی 
روايت می  شــود که ايمان دارد پیش خدمت همه چیز دان قهوه  خانه ای که داخلش نشسته از ماجرای زندگی 
او خبر دارد. او با اين بهانه ما را وارد زندگی خانوادگیش می  کند. خانواده  ای که روتین زندگی سخیف شان 
با آمدن زن جوان او به هم می  ريزد. زن جوان از خانواده    ای دانشگاهی است و نگاه رشديافته  تری به زندگی 
دارد. بنابراين مدام به رفتارهای ناصواب اهل خانواده اعتراض می  کند و چهارچوب بی  اصل و اساس خانواده  ی 
جوان را زير ســؤال می  برد. کاری که برای خانواده  ی جوان، گران می  آيد و قطعاً نمی  تواند بی جواب بماند و 
عروس خانواده هم اين را می  داند. اين را مرد جوان از تکه روزنامه  ای که از داخل کمد او پیدا کرده، فهمیده 

است و مطمئن است که پیش خدمت قهوه  خانه هم از آن خبر دارد. 
»قاچار قوچار« به ســادگی ما را وارد ماجرايی پیچیــده می  کند. پیچیدگی ای که در ظاهر ماجرا چندان به 

چشم نمی  آيد، بلکه در عمق داستان است، در معنا و مفهوم آن. 

ـــاب ـــک کت ـــر ي ـــتی ب يادداش
ــران ــه نصیـ نفیسـ
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موقعیـــت قاچـــار قوچـــور



داستان ساده است، ســاده: خانواده  ای که يک دفعه تغییر 
می  کند، با تغییر طبقه  اش، جور ديگری می  شــود. شــروع 
داســتان اما از خانواده نیست، از »وينسنت« پیشخدمت 
قهوه  خانه است با اين توضیح که او از همه چیز خبر دارد، 
انگار که ايزدی، رب  النوعی چیزی باشد و از همین  جاست 
که ما درمی  يابیم داستان علی  رغم ظاهرش، عمق پیچیده  ای 
دارد و بايد به اليه  های زيرين پی رنگ اصلی داســتان نفوذ 
  کنیم. درواقع کل شــخصیت  ها اين طور پرداخت شده اند؛ 
ساده اما با يکی دو ويژگی خاص، در خدمت داستان؛  مثالً 
مرد جوان تنبل و بی  دست و پاست. پدر مرد جوان، آدمی 
دانا، اما بی  سرزبان است. مادر و خواهر مردجوان سرکش 
و کولی  صفت  اند و در هر چیزی منافع خود يا خانواده  شان 
در اولويت است. عمو، کم  حرف و پرکار  است با روحیه  ی 
کاسب مآبانه در ظاهر اما در باطن خشمگین و خطرناک و 
عروس خانواده که جوان است و دانشگاه رفته که با افکار 
نوی زنانه  اش، قانون نانوشته  ی خانواده  ی سنتی شوهرش را 

نمی  پذيرد. 
واقع  بینانه که نگاه کنی، شــخصیت  ها بــه تیپ نزديک 
شــده  اند. اغلب ايســتا و ســطحی هســتند، اما خوب در 
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ماجراهــای داســتان فرورفته  اند و نمی  شــود آن ها را از 
داستان جدا کرد. تیپیک بودنشان هم آزار دهنده نیست؛ 
آن ها بیشتر، آينه  ای تمام قد از فرهنگ   جهان سوم هستند. 
مضمون داستان همان تقابل همیشــگی ساختار و روابط 
سنتی است با فردگرايی مدرنی که افکاری نو دارد و برای 
چهارچوب جاهالنه  ی ســنت  مآب، خنجر کشیده است. 
داستان با بستری به دور از احساسات  گرايی يا زياده گويی، 
جهانی آشــنا را برای مان متصور می  شود. جهان جوامع در 
حال توسعه که از يک سو  ناهم خوانی فرهنگ و درآمد، 
تعادلش را برهم زده و از سويی ديگر نا  هم خوانی تعاريفش 
از مفاهیمی مثل اخالق يا خانواده، در دنیای سنت و عصر 
مدرن... چیزی که خود می  تواند مفهوم همان اصطالح قاچار 
قوچاری باشــد که عروس خانــواده آن را برای اولین بار 

مطرح می  کند. قاچار قوچار به معنای کالفی در هم شده.
خواندن ايــن رمان وقت زيادی نمی  بــرد. آن چه که برای 
خواندنش الزم اســت انديشه  ای است که بتواند پازل های 
پايانی داســتان را کنار هم بچیند و پايان ســهمگینانه  ی 

داستان را در ذهنش تمام کند و از آن لذت ببرد. 
* ترجمه  ی مرتضی ثقفیان/ نشر مرکز/ ۱3۹۹
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ــا ــان کتاب هـ از میـ
آوا اســـالمی

ويراســـتار: الدن کرمـــی

ما تا زمانی در باب اين يا آن مطلب حق اظهار نظر داريم که خود نیز احساسش کرده باشیم.
 رنج های ورتر جوان/ اثر يوهان ولفگانگ فون گوته

نمی شود به عقب برگشت و گذشته را از نو ساخت. فقط می شود با آن کنار آمد.
در رويای  بابل/ ريچارد براتیگان 

آيا اصالً زندگی ای که در آن هیچ چیز ارزش مردن نداشته باشد، ارزش زيستن دارد؟
فلسفه ای برای زندگی/ ويلیام بی. اروين
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تنها يک چیز است که دسترسی به امید را غیرممکن می سازد؛ ترس از باخت.
کیمیاگر/ پائولو کوئلیو

زيباترين اتفاقات زندگی ام، اصالً در لیست »کارهايی که بايد انجام بدهم« نبودند.
کتاب خودت باش دختر/ ريچل هالیس 

بازگشت به ديروز فايده ای ندارد، زيرا آن زمان من، شخص ديگری بودم.
آلیس در سرزمین عجايب/ لوئیس کارول 

تنها محدوديت های فردا، ترديدهايی است که امروز داريم.
قدرت شش/ پیتاکوس لور

نمی خواهم بدون هیچ زخمی بمیرم.
باشگاه مبارزه/ چاک پاالنیک

واژگان در شرح سکوت آدم ها چه قدر اندک و چه مايه بی بضاعت اند.
بیرون  در/ محمود دولت آبادی

افراد غمگین به دو دلیل غمگین اند؛ يا آگاه نیستند يا امیدوارند.
اسطوره ی سیزيف/ آلبر کامو
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تنها راه نجات از هزارتوی رنج بخشش است.
در جست و جوی آالسکا/ جان  گرين

مردن، چیزی نیست
زندگی نکردن وحشتناک است

بینوايان/ ويکتور  هوگو

اين گونه نباشد که روياها را زندگی کنیم
و زندگی را فراموش کنیم.

 هری پاتر و سنگ جادو/ جی. کی. رولینگ

زمان به آرامی حرکت می کند
اما به سرعت می گذرد.

رنگ ارغوانی/ آلیس واکر
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ــارات ــای انتشـ تازه هـ

ــل ــوکا فاضـ ــتار: تـ ويراسـ

چرا يک وقت هايی حوصله ی آدم سر می رود؟ اولین 
بار کلمه ی »حوصله سربر« به ذهن کی رسید؟ آدم ها 

وقتی حوصله شان سر می رود چه کار می کنند؟
موضوع اين کتاب، گرفتارِی گاه  و  بی گاه همه ی بچه ها 
)و البته بزرگ ترها( اســت. نويســنده و تصويرگر 
اين کتاب »يوشــی تکه« است. شینسوکه يوشی تکه 
اهل ژاپن اســت. بیشتر داستان های او با موضوعات 
ساده ای شروع می شــوند که هر روز برای بچه  ها و 
حتی گاهــی بزرگ ترها اتفاق می افتند و او با ديدی 
متفاوت و طنزآمیز آن ها را به چالش می کشــد. اين 
کتاب هم مثل بقیه ی کتاب های يوشی تکه ترجمه ی 

آقای رضی هیرمندی است.

کتـــاب حوصله ســـربر
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در مسابقه ی نقاشی دهه ی فجر امسال در 
متوسطه ی يک، بچه ها بر اساس شعر زير که 
از عباس کیارستمی ست، نقاشی کشیدند. در 

اينجا آثار هنری آن ها را می بینید.

ــاه ــور مـ نـ
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قرص ماه
دست و پا می زد

در رود
سرانجام رود

آن را با خود به دريا برد
از شکاف در

هم سوز می آيد،
هم نور ماه.
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پايه ی نهم
ــان ــدا جنابیـ آيـ
ــدی ــدف امیـ صـ



پايه ی نهم
ســـوگل صانعـــی
ـــاری ـــنا درياب يس
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پايه ی هشتم
آتريســـا اســـماعیلیان
کهســـاری کیانـــا 
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پايه ی هفتم
نیلوفـــر صـــدری
ايـــزدی ژينـــا 
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پايه ی هشتم
فرزيـــن هانـــا 
ـــر ـــنا آذری ف  يس

100100



پايه ی هشتم
مهربان پورحسینی
مهشـــاد گمرکـــی
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پايه ی هفتم
ـــتگار ـــاران رس ب

ری را آزادی

102
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پايه ی هشتم
حبیبـــی پارمیـــن 
ـــرور ـــش پ ـــا دان هلی
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پايه ی نهم
اثنی عشری هانیتا 
آويـــن ناجیـــان
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پايه ی نهم
ــی ــا الحانـ آرتینـ
روشـــا ايمانـــی
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پايه ی هفتم
ـــخن ـــا نیکوس صب
ــوی ــی يحیـ مانلـ
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پايه ی هفتم
لیـــا غفـــوری
لیـــا زمهريـــر
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در مسابقه ی عکاسی متوسطه دو، بچه ها با يکی از دو موضوع 
»ســلف پرتره )خودنگاره(« و »امر پیش پا افتاده« ســه قطعه 
عکس گرفتند و در نوشته ای سه سطری، مفهوم آن را توضیح 

دادند. عکس های برندگان اين مسابقه را در اينجا می بینید.

ــود و  ــی از خـ عکس هايـ
ـــر ـــای ديگ چیزه



بلند  می شــوم، تکان می خورم تا بودنم را ثابت کنم. ولی آيا می توانم؟ زمان چنان می گذرد که انگار 
بدنم را جا می گذارد و افکارم را...؛ می گذرد و می رود. آن قدر سريع که مرا نمی بیند. نفس می کشم اما 
نیستم. به دنبال چیزی که نمی دانم چیست می دوم، جلو می روم، رد می شوم و برنمی گردم. اين زندگی 

را نمی شناسم. در زندانی مانده ام که روز به روز،  ماه به ماه سردتر می شود.
ولی امروز، آن گرمای نارنجی از ال به الی میله ها ديده می شــد. می درخشــید و مرا به ســمت خود 
می خواند. همه چیز ايستاد يا شايد من ايستادم... لمسش کردم، حس عجیبی داشت. حس آزادی، امید، 

حسی که باعث شد در قاب هستی جايی پیدا کنم که بايستم و باشم. 
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ـــی ـــس کیارش آمیتی
ســـمیعی ســـانیا 

ـــی ۱۱/۱ تجرب
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انسان چیزی جز افکارش نیست....
ما فکر مشترک بین خودمان را انتخاب کرديم که در آن وجود خدا بود.
در اين مجموعه ما سعی کرديم وجود خدا را که در رشته فکری در افکار 

ماست را همراه خودمان به تصوير بکشیم.
ما خدا را در چیز های کوچک يافتیم و به نمايش کشیديم . 

111

هســـتی قدســـی
نیکـــی ســـاعتیان
۱۱/۱ رياضـــی
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ترس از آشکار شدن تمام شــخصیت و واقعیت وجود، پرده ای روی روحت می کشد و آن را به 
گونه ای پنهان می کند، تو از آن می ترسی که همه، تمامِ تمام تو را ببینند و ذره  ذره ی تو را بشناسند، 
خودت را پنهان می کنی و تا همیشه واقعیت را می پوشانی. پرده ای که تو را محو می کند، سر جای 

خودش می ماند. اين بار فقط تو هستی و هر آن چه از تو، که کسی نمی تواند ببیند.

ــبا صالحـــی سـ
هســـتی بهنـــام
)دهـــم هنـــر( 
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نیست فرقی بین آغاز شب و انجام صبح
پیکر ها تاب می خورند
فرياد ها جان را می درند

آغوش مادرهايمان تنها وهمیست بر زندگی اين روز ها

115

ـــی(  )۱۱/2 تجرب

ــعودی ــا مسـ نیکتـ
ـــم زاده ـــا ابراهی درس
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گالری گردی

الماســی هانا 
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همـــا دادگـــر
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طالبیــان عســل 

ــس صفاری آمیتی
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هانـــا طباطبايـــی

ـــی ـــا کرم مهت
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درســـا کیانـــی
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هســـتی مشـــکات
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ـــن ـــم دوربی از چش

ـــم زاده ـــا ابراهی درس
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ـــم زاده ـــا ابراهی درس
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آوا اســـالمی
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آوا اســـالمی
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پريســـا پرمـــور



128
پريســـا پرمـــور



129
ـــی ـــه ريحان فاطم



130
ـــی ـــه ريحان فاطم





ــمگین  ــرد خشـ دوازده مـ

 پســری به قتل پدرش متهم شــده است، پس از 
اين کــه پرونده اش در دادگاه بررســی می شــود، 
دوازده عضــو هیئت منصفه موظف هســتند که 
بی گناهی يا گناه کاری او را اعالم کنند. برای اين 
کار آن ها بايد در اتاقی  جمع شــوند و رأی گیری 
کننــد. در حالی که يازده نفر معتقد ند که پســر 
گناه کار اســت، يــک نفر فکر می کنــد که او 

می تواند بی گناه باشد و تمام عناصر و شواهد و مدارک پرونده را زير سؤال می برد؛ ولی تا همه ی 
اعضا به يک رأی واحد نرســیده  باشــند، نمی توانند از آن جا خارج شوند. دوازده مرد، با دوازده 
شــخصیت متفاوت، با دوازده داســتان در يک اتاق برای مدتی نا معلوم. آيا پسر بی گناه است؟ 
چرا بايد به شاهدان پرونده شک کرد؟ مگر آن ها قسم نخورده اند که راست بگويند؟ اگر پسر 
بی گناه باشد ولی از سوی دادگاه گناه کار شناخته شود چه؟ اگر گناه کار باشد ولی تبرئه شود چه؟
اين فیلم به کارگردانی ســیدينی لومت در سال ۱۹۵7 بر پرده ی سینما رفت. در ابتدای اکرانش 
نه تنها سر و صدايی نکرد، بلکه با استقبال کمی روبه رو شد، ولی چند سال بعد، هنگامی که از 
تلويزيون پخش شــد توانست توجه مردم و منتقدان را به خود جلب کند و از آن موقع تا حاال 

»دوازده مرد خشمگین« يکی از بهترين فیلم ها در کل تاريخ سینما شناخته می شود. 

ـــی ـــته ارادت شايس

132

يادداشتی بر يک فیلم*
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ايــن  داليــل  از  يکــی 
اســتقبال وجود مفاهیم 
عمیق و نمادهای بسیاری 
اســت که در آن وجود 
دارد؛ برای مثال در ابتدای 
فیلم دوازده داور دور میز 

می نشینند و رأی خود را درباره ی گناه کار يا بی گناه بودن 
پسر، با باال بردن دست خود، اعالم می کنند. اگر کمی در 
اين صحنه دقت کنیم می بینیم از میان يازده نفری که دست 
خود را به نشانه ی موافقت باال برده اند، تعدادی با اعتماد به 
نفس کامل دست شان را باال برده اند و عده ای با کمی شک 
و ترديــد، و  عده ای نیز نفر دوازدهم را که با بقیه مخالف 
است و نظر ديگری دارد، سرزنش می کنند. در اينجا فیلم 
می خواهد به تأثیر ديگران بر تصمیم گیری ها اشاره کند؛ 
تعدادی از داروان برای اين که هم رنگ جماعت باشند به 
گناه کاری پســر رأی دادند و داوری که مخالف آنها بود، 
سرزنش شد. در اين جا متوجه می شويم محیطی که در آن 
قرار داريم و افرادی که کنارمان هســتند چقدر می توانند 
بر تصمیم های ما اثر بگذارد. شايد بتوان گفت اين صحنه 
تأثیر جامعه بر انســان را نشان می دهد؛ خیلی از افراد به 
خاطر بازخورد منفی ای که ممکن است از جامعه دريافت 
کنند، عقايد خــود را بیان نمی کنند. اگر از منظر ديگری 

بــه اين بخش نگاه کنیم، متوجه می شــويم که داســتان 
می خواهد اين مسئله را هم گوشزد کند که  بايد به باورها 

و ارزش های مان، اعتقاد قلبی داشته باشیم. 
يکی ديگر از ويژگی های جذاب فیلم نحوه ی فیلم برداری 
آن است؛ هر چه بیشتر می گذرد، اتاقی که هیئت منصفه 
در آن هســتند، تنگ تر  و کوچک تر به نظر می رسد که 
نمايانگر درگیری داوران با احساســات و وجدان ششان 
اســت. در طول فیلم بعضی اوقات افــراد روبه روی پنجره 
می ايستند و به بیرون نگاه می کنند، در اين جا پنجره نماد 

دورانديشی و نگاه جامع به مسائل است . 
يکــی از عناصر و مدارک مهم در پرونده، آلت قتل؛ يعنی 
چاقو اســت که خود، نقشــی مهم را در فیلم ايفا می کند. 
بسیاری از داوران به اين اشاره می کنند که چاقويی که به 
عنوان آلت قتل شناخته شده، بنا به گفته ی فروشنده ی آن، 
بسیار کمیاب است و پسر جوان، آن را خريده، پس امکان 
ندارد کس ديگری جز پســر، مرد را بــا آن چاقو به قتل 
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رسانده باشــد. در اين لحظه داور مخالف، چاقويی مشابه 
آلت قتــل را از جیب کت خود بیرون می آورد و ديگران 
را شگفت زده می کند. در اين جا، فیلم تلنگری به ما می زند 
و عبارت »هیچ چیز غیر ممکن نیست« را يادآور می شود 
و اين که هر اتفاقی، حتی اگر احتمال رخ دادنش خیلی کم 

باشد، ممکن است. 
 از ديگر نماد های مهم فیلم می توان به عنصر گرما اشــاره 
کرد. هر چه  از فیلم می گذرد، اتاق داوران گرم تر می شود و 

آن ها بیشتر عرق می کنند که اين حالت، نماد فشار درونی 
آن ها است؛ به عبارتی ديگر تعرق  نمايانگر جدال درونی 

هر فرد باخودش است . 
در آخر اين که اين فیلم به اندازه يک فیلم حادثه ای و حتی 
بیشتر از آن، هیجان انگیز است و بیننده را  هشیار و سرپا 
نگاه می دارد، زيرا  اين فیلم، داســتان خیلی از ما انسان ها 

است؛ داستان  قضاوت، منطق، و وجدان ما. 
@filmtahlil تحلیل ها برگرفته از اين صفحه است*



هايکـــو
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پنجرۀ باز
رقص پرنده؛

         کبوتری روی طاقچه
مانا مرادی

آن لحظۀ رنگی،
   آن عکس سیاه و سفید،

                         هم زمان بودند
دنیا برادران

پرنده ای بال می زند
آب می خروشد:

             تالقی نگاه مان
سارا سلیمانی زاده
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فوت می کنم قاصدک را،
پرواز می کند؛

                  در هوا رها
نیکی ساعتیان

نه برگی در آسمان دارد،
 نه ريشه ای در خاک دوانده؛

                             نیلوفر تنها
تارا تاجدانی

برگی زرد فرومی افتد
ازشاخۀ تهی؛

                پرواز را تجربه می کند
کیمیا صادقی

برگ ها می ريزند 
و اشک هايی که با باران يکی شده اند.  

ريحانه آقامیرزايی
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رقص پرندگان در باد،
     دلم را به آن ها می سپارم،

                        ببینم مرا کجا خواهند برد
رايا شکری

نورماه،
  بیرون آمدن از قلۀ تاريکی؛

              امید هرگز خاموش نمی شود.
کیانا رضاقلی

سنگ با درياچه برخورد کرد،
حلقه هايی اطرافش ايجاد شد:

              آمادگی آن همه دگرگونی را نداشت.
روژين ساغری

برگ درخت می افتد، 
چرخ روزگاری می گردد،

                  با ما يا بدون ما
کیمیا مشین چی
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پیام پس از پیام
خط های سه تا سه تا:

               کالس هايکونويسی
سارينا رضايی

اشک ابر
جاری بر گونه های کوه؛

         جويبارها جان می گیرند.
کیمیا سیفی

گل های سفید، 
پشت سروها،

              پنهان از باد پايیز
ساينا گوهريان
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در، خمیازه ای کشید و بسته شد.
يکتا راد طاهری

کتاب خانه، گورستان دسته جمعی درخت هاست.  
گلشید رهنورد

پرده از باال بودن خسته بود، شب که شد، خودش را ول کرد پايین. 
روشا ايمانی

اگر گوجه از رب شدنش خبر داشت، از له شدن نمی ترسید.
باران اسمعیلی

ديوار به من تکیه داده بود. 
کیانا طالبیان

بچه های فقیر، فقط زنگ انشا به کنار دريا می روند.  
نهال عباسی

آن قدر سرد نگاهش کردم که لرز کرد.
آتنا عرب نژاد

کاريکلماتـــور



شب جواب سؤالش را گرفت و روشن شد.
سنا هاللی

خورشید خسته، نورش را به ماه داد و خوابید.
مانا هژبری

              
تنهايی، تنهاترين موجود روی زمین است.

عسل بالدی

موقع خنده، دندان های خرگوشی اش خودی نشان دادند.
روشا پروند

من پرنده هايم را در قفس،  آزاد گذاشته ام.
هلیا توتونچی

صحبتم با يک سختی زندگی تمام شده بود که سختی ديگری زنگ زد.
نگار حسن نیا

پرکارترين آدم در تنبلی بود. 
آريانا سادات خلیلی
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دلم جديداً نازک شده، دست هرکس می افتد می شکند.
تیام خلیلی

حرف زدن، خودزنی سکوت است.
آترين آقاسیدحسینی

.
کمرم شده، خنجرگاه اين و آن.

روناک صیادی

کوتاهی های زياد، پستی می آورند.            
فاطمه هويدی
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آوا اســـالمی

شاپرک

بال هايش را باز کرد
شاخک هايش برگ های خیس را لمس کرد

و به سوی ناکجاآباد رفت
به دنبال جای گاه و نام

برلب شاخه ی درخت تنومند 
و النه ی گنجشکان

بزرگی و عظمتش ستودنی نبود
پر زد به سوی دريای پرخروش

که سريع تر از سرنوشت او سرازير می شد.    

گرمای دل

خورشید را می بینم
حسش نمی کنم

از سرما می لرزم
پرتوهايش را بر برگ ها می بینم

خود را مچاله می کنم 
نکند گرمای دل، از ياد برده باشم 

نکند آه هايم ديگر شنونده ای نداشته باشند.
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چنـــد نوشـــته 

تنهايی

افسوس از سفرهای رفتنی
که مانده اند تنها

منتظر آن روز بی تاريخ
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آيا دوست تان باعث شده تا به او پرخاش کنید؟ آيا شرايط موجود در جامعه موجب 
اضطراب شما می شود؟ چون والدين همراهی نداريد، احساس سردرگمی می کنید؟ 

اگر پاسخ شما به اين سؤاالت بله است و يا با کسانی سر و کار داريد که آنها نیز به 
اين سؤاالت پاسخ مثبت می دهند و علت رفتارشان را ناشی از عوامل بیرونی می دانند، 
مطالعه ی اين نوشته برای همۀ شما سودمند خواهد بود؛ زيرا به شما کمک می کند تا 
با شناخت نظريه ی انتخاب*، و مطالعه ی آن، مسیر منتهی به شادی درونی ، آسودگی 
خاطر و روابط انسانی دوستانه تر را کشف کنید و با به کارگیری مهارت های ارائه 
شده در اين نظريه، سودمندی آن را تجربه کنید. البته اين امر نیازمند تالشی سخت 

و مستمر خواهد بود.
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نظريـــه ی انتخـــاب

موحدمنـش سـمیه 
ويراســـتار: هديـــه قدســـی
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و مســئوالنه ای انتخاب کنیم تا ضمن بــرآوردن نیازهای 
خود، مانع برآوردن نیازهای ديگری نشــويم ، آنگاه فردی 
خشنود، شاداب و مســئولیت پذير خواهیم بود و توانايی 

مديريت زندگی به  دل خواه خودمان را خواهیم داشت.
نظريه ی انتخاب به انسان ها کمک می کند تا کشف کنند 
زندگی شــادمانه ای که در سراسر زندگی تجربه می کنند 
چقدر در کنترل خودشان است. بســیاری بر اين باورند 
که شادمانی و ناراحتی، آن چیزی است که برای شان اتفاق 
می افتد و درک رابطه ی مســتقیم آن بــا آنچه خود انجام 
می دهند، کمی برای شان دشــوار به نظر می رسد؛ در حالی 
کــه نظريه ی انتخــاب  که نظريه ی کنترل درونیاســت، 
برخــالف نظريه های کنترل بیرونی بــه آزادی و اختیار 
شخصی انســان ها توجه ويژه ای دارد. اين نظريه انسان ها 
را برآيند نیروها و عوامل 
بیرونی، قربانی گذشــته و 
بازيچــه ی اليه های زيرين 
نمی داند  هورمون ها  و  مغز 
بلکــه آن هــا را در برابر 
اتفاقات و شــرايط محیطی 
نه  می بیند  فعال  موجوداتی 
منفعل. کما اينکه بسیاری 
از افــراد بوده انــد کــه در 
شــرايط ســخت يکسان، 

دکتر ويلیام گالسر روان پزشــک قرن بیستم، با ارائه ی 
نظريه ی جديد انتخاب در حوزه ی علوم رفتاری به چرايی و 
چگونگی رفتار انسان ها پاسخ داده است. نظريه ی انتخاب 
توضیح می دهد که انسان ها چگونه رفتار می کنند و دلیل 
رفتارهای آن ها چیست و شــیوه ی کارکرد مغز آدمی را 

برای صدور رفتار تعیین می کند.
اساس نظريه  ی انتخاب بر اين اصل استوار است که همه ی 
رفتارهای انســان ها معطوف به هدف هستند و هدف در 

اصل ارضای پنج نیاز ژنتیکی است: 
۱- بقا

2- عشق و احساس تعلق
3- قدرت و ارزشمندی

۴- آزادی
۵- تفريح و لذت 

هــر رفتــاری از ما ســر 
می زند در زمانی است که 
در ارضای يک يا چند نیاز 
ژنتیکی خــود ناکام مانده 
توضیح  گالســر  باشــیم. 
ارضای  شیوه ی  که  می دهد 
نیاز هــا، انتخــاب خــود 
ماســت. اگر بیاموزيم که 
مؤثر  رفتارهــای  چگونه 



انتخاب کرده اند که قربانی نباشند و مسئوالنه عمل کنند.
ابا اين حال چرا برخی از ما چیزی را انتخاب می کنیم که 

مايه ی درد و رنج ماست؟
دکتــر گالســر در کتاب »تئــوری انتخــاب، درآمدی بر 
روان شناسی امید« مثال خوبی در جواب به اين سؤال مطرح 
کرده است. او می گويد؛ روزی يک مرد جوان که در پارک 
بزرگ کاکتوس مشغول قدم زدن بوده، ناگهان لباس هايش 
را درمــی آورد و درمیان کاکتوس ها می  پرد و غلت می  زند، 
افــرادی که اطراف او بودند او را با زحمت بیرون می آورند 
و از او می پرسند، چرا اين کار را کردی؟ و او پاسخ می دهد 

که: »در آن لحظه به نظرم کار خوبی می آمد.«
همه ما انتخاب های اين چنینی داريم که در لحظه به نظرمان 
کار درستی می آمده ولی ضرورتاً  مفید و سودمند نبوده اند:
- زمانی که از ترس تنهايی با کســی ارتباط داشتیم که ما 

را به بی راهه کشانده.
- در زمان درماندگی از کســی درخواست کمک کرديم 

که صالح ما را نمی خواسته.
- تالش برای نگه داشتن فردی کرديم که روح و شخصیت 

ما را پای مال کرده.
همه ی ما احتماالً در میان کاکتوس ها غلت زده ايم. اما چرا؟
شــايد پیروی از يکســری الگوهــای آموخته  شــده يا 
انتخاب های آسان تر، نســبت به فکر کردن و پیدا کردن 
انتخاب های بهتر ما را بر آن می دارد که رنج بردن و تحمل 

درد را انتخاب کنیم.

- باور افسرده شدن، بسیار راحت تر از تالش برای گرفتن 
حق است.

- باور اضطراب داشتن راحت تر از تالش برای دوست داشتن 
کسی است.

- باور ناامیدی و اندوه، راحت تر از تغییر مسیر و شروع 
مجدد است.

ما به اين علت است که در شرايط خاص روی کاکتوس ها 
غلت می زنیم.

يکی ديگر از دســتاوردهای مهم نظريه ی انتخاب معرفی 
رفتار کلی است. گالسر هر رفتار را رفتار کلی می نامد و 
معتقد است که از چهار بخش يا جزء تشکیل شده است.

۱- عمل يا اقدام
2- فکر

3- احساس
۴- فیزيولوژی )نشانه های جسمانی(

گالسر برای توضیح روشــن تر رفتار کلی، تمثیل ماشین 
رفتــار را بــه کار می برد. در اين تمثیل رفتــار را همانند 
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ماشــین های معمولی که در خیابان حرکت می کنند دارای 
چهار چرخ می داند. عمل و فکر را دو چرخ جلو ی ماشین 
و احساس و فیزيولوژی را چرخ های عقب می نامد. هرگاه 
يکــی از چرخ های عمل و فکر را تغییــر دهیم، دو بخش 

ديگر رفتار نیز به تبع آن تغییر خواهند کرد.
به عبارتــی ما کنتــرل ناچیزی بر بخش احساســات و 
فیزيولوژی رفتار کلی خود داريم. به صرف اين که بخواهیم 
احســاس خوب داشــته باشــیم، به راحتی قابل دستیابی 
نیســت. مگر با تغییر آنچه می انديشیم و يا تغییر آنچه 
انجام می دهیم به تغییر احساس و فیزيولوژی بپردازيم. با 
درک اين واقعیت که تغییر افکار و اعمال مان در کنترل و 
به انتخاب خود ماست، اعتماد به نفسی به دست خواهیم 
آورد که بیشتر از »گذشته« بر »حال« تمرکز داشته باشیم 

و دعوت می شويم تا مسؤولیت اعمال خود را بپذيريم.
بدين ترتیب، نظريه ی انتخاب افراد را ترغیب می کند به طور 
صادقانــه رفتارهای خــود را ارزيابی کنند و به واســطه ی 
ارزيابی رفتار خود و بررسی نتیجه ی طبیعی و منطقی آن ها، 

برای نتیجه ی بهتر و رفتارهای مؤثرتر اقدام کنند.
دکتر گالســر تأکیــد دارد که با يادگیــری اين روی کرد، 
بسیاری از ما، ديگر به خاطر شرايط محیطی خود محکوم 
به رنج کشیدن نخواهیم شد. گرچه پذيرفتن اين ادعا برای 

بسیاری از ما دشــوار است، اما خود ما هستیم که راه رنج 
و بدبختی را انتخاب می کنیم و سرنوشــت بد را برای خود 
رقم می زنیم. ما با به کارگیری مفاهیم اين روی کرد می توانیم 
توانمندی الزم را برای انتخاب های بهتر در خود ايجاد کنیم 

و در بیش تر موارد زندگی بهتری را در پیش گیريم.
چه کسانی می توانند از اين ايده ها و آموزش ها استفاده کنند؟
هر کســی که خواهان تغییر و بهبودی شخصی و حرفه ای 
است و به دنبال آن است که برای رسیدن به اهداف شخصی 
و حرفــه ای انتخاب های مؤثرتری انجام دهــد، می تواند از 
يادگیری اين تئوری و کاربســت عملی آن در روابط خود 

سود ببرد.
نظريــه ی انتخاب بــه عنوان سیســتم تعیین گر چگونگی 
عملکرد مغز به گونه ای ضابطه بندی شده است که عالوه بر 
حیطه ی تخصصی روان شناسی در مسیر فرزندپروری، زندگی 
زناشــويی، مديريت راهبرانه، روابط دوستانه، آموزش و 

پرورش و کوچینگ سودمند و قابل استفاده است.

*جهت کسب اطالعات تکمیلی بیشتر در حوزه ی  نظريه ی 
انتخاب، به کتاب های »تئوری انتخاب« و »واقعیت درمانی« 
نوشــته ی ويلیام گالســر و ترجمه ی دکتــر علی صاحبی 

مراجعه کنید.
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با توجه به شــیوع گســترده ی ويروس کرونا در جهان، پس از ســالمت و حیات 
انســان ها، آنچه به شــدت تحت تأثیر اين ويروس قرار گرفته آب است. با توجه 
به ناشــناخته بودن و فضای مضطرب حاکم بر جهان، نخستین سالح افراد در برابر 

پیشگیری از ابتال به اين ويروس، شستشوی مرتب دست ها است.
بنابراين حجم ناگهانی و بســیار زيادی از آب شرب و ذخیره شده در جهان صرف 

پیش گیری اولیه از اين بیماری می شود.
با شــروع پاندمی و پیک اول آن در فروردين ماه ســال ۹۹ ، کارخانه های لوازم بهداشتی مجبور به تولید 
انبوه در حوزه ی مواد ضدعفونی کننده، شدند و هجوم مردم برای خريد و افزايش روزافزون و تقاضا برای 
لوازم ضدعفونی کننده، حجم تولید کارخانه ها را افزايش داد. آب، بخشی از مواد سازنده ی لوازم ضدعفونی 
کننده اســت؛ بنابراين تولید انبوهِ مواد ضدعفونی کننده، میــزان مصرف آب را در اين زمینه نیز، افزايش 
يافت. عالوه بر اين، با ادامه ی بیماری و رسیدن به مرحله ی پاندمی، تعداد بیماران بدحال در بیمارستان ها 
نیز افزايش پیدا کرد و ناچار جهت جلوگیری از ابتالی کادر درمان و کارمندان بیمارســتان، شستشو و 
ضدعفونی دســت ها، البسه، ابزارآالت پزشکی و بهداشــتی به طور مکرر انجام می شد و از اين رو، میزان 

مصرف آب در بیمارستان ها نیز افزايش پیدا کرد.

ــران آب ــا و بحـ کرونـ
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سعیدی معصومه 
هانـــا عابديـــن

ـــان ـــا کمالی گلس
ــین خانی ــاغر حسـ سـ
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بحران کرونا شــرايط اقتصادی کشــور را بحرانی تر از 
قبل کــرده و بر بودجه هــای جاری کشــور تأثیر قابل 
توجهی گذاشــته و مسلماً در سال های آتی فشار زيادی بر 
دســتگاه های متولی آب  به ويژه در تخصیص بودجه های 
عمرانی و مشابه آن وارد خواهدشد؛ بنابراين بررسی آثار 
غیر مستقیم کرونا به ويژه آثار اقتصادی آن  تحت عنوان 

کلی »اقتصاد آب« بسیار قابل توجه است.
از مهم ترين مســائل مرتبــط با بخــش آب در ارتباط با 
ويروس کرونا، افزايش مصرف آب در بخش های شــرب 
و بهداشــت اســت که اين موضوع به دلیل افزايش بیشتر 

مصرف آب برای شست وشو روی داده است. 
 براســاس آمار و ارقام دريافتی از شــرکت مهندسی آب 
و فاضالب کشــور میزان مصرف آب شرب در هفته اول 
فروردين ماه سال۹۹ در کل کشور حدود ۱۴۵ میلیون متر 
مکعب بوده که اين مقدار نســبت به زمان مشابه در سال 
قبل، در برخی اســتان ها تا حــدود ۴۰ درصد نیز افزايش 
داشته است. اين میزان مصرف تقريباً مشابه مصرف پیک 
آب شرب کشور در تیرماه است. هم چنین میزان مصرف 
آب در ســطح اســتان از 3۱ خردادماه تــا 6 تیرماه ۹۹  و 
در مقايســه با مدت مشابه سال گذشته، بیش از 6 درصد، 
معادل ۱۹۰ هزار و ۴۹۰ مترمکعب افزايش داشــته است. 
به نقل از اين گزارش ساکنان استان در اين مدت 3 میلیون 
و 6۵2 هزار مترمکعــب آب مصرف کردند در حالی که 
مصرف در مدت مشابه سال گذشته، 3 میلیون و ۴62 هزار 

مترمکعب بود.
مســئله ی کم آبی در کشــور ما که روی کمربند خشک  

و نیمه خشــک قرار دارد و میزان بارش های جوی آن در 
حدود يک ســوم تا يک چهارم کمتر از متوسط جهانی 

است، بیش از پیش اهمیت می يابد.
اســتفاده از تجهیــزات کاهنده ی مصــرف، اصلی ترين و 
مهم تريــن گام در اعمال مديريــت صحیح بر مصرف آب 
به شــمار می رود، مثالً شیر اهرمی 3۰ درصد و شیر پدالی 
بین ۵۰ تا 7۰ درصد موجب کاهش مصرف آب می شــود 
و شــیر آب فشــان )پرالتور( بدون آنکه تغییری در فشار 
يا ســرعت آب خروجی از شیر ايجاد کند، بین 2۰ تا 3۰ 

درصد از مصرف آب می کاهد.
يک راهکار ساده و بسیار کاربردی

طبق بررســی های انجام شده متوســط مصرف آب در هر 
دقیقه ۱۵ تا ۱۸ لیتر اســت که در 2۰ ثانیه پنج الی 6 لیتر 

خواهد بود.
با اين حساب اگر در روز، دستان خود را 2۰ مرتبه، به مدت 
2۰ ثانیه بشويیم، در مجموع، در يک شبانه روز ۱۱۰ لیتر 
آب، معادل 7۴ بطری بزرگ آب معدنی مصرف کرده ايم و 
اگر اين عدد را در جمعیت ايران ضرب کنیم به عدد تقريبی 
6 میلیارد لیتر خواهیم رســید؛ که برای يک روز مصرف، 

آن هم فقط برای شستن دست، عدد زيادی است.
به ياد داشــته باشــیم که در بخش هايی از جهان هم چون 
اتیوپــی برای يافتن تنها ۵ لیتــر آب آن هم آب گل آلود، ۸ 

ساعت زمان صرف می شود. 
شــايد الزم اســت به عبارات ســاده و به اعدادی که بیان 
می شود بار ديگر نگاهی بیندازيم، مکثی کنیم و بیانديشیم 

و...  قدمی برداريم.
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Annually, we pay tribute to one of the school’s long-established 

customs (i.e., “Fadjir Writing Competition”) in “kheradnameh” by 

nominating those students who have strived to produce works of 

excellence. This year’s challenging theme demanded the contest-

ants to compose a quatrain within forty minutes about life in The 

Post- Corona world and we need to confess it was no easy task 

to handpick from a wide range of good works presented. So, we 

decided to publish the poems of the first three top rankings to 

honor their creativity, power of imagination, and mental agility.

Parallel to this, in our junior high school, we held a competition of 

a different nature requesting students to create recipes with a set 

of ingredients that were selected beforehand. The time limit for 

them was thirty minutes with an added challenge of presenting 

their humorous, creative writings in an online session. There is 

no hiding the fact that both judges and the participants definitely 

had a good time. Hence, the English department has taken this 

opportunity to share with you the best-chosen ones in the hope 

that you would enjoy them as well.

Andia Dorrani
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Post- COVID-19 World 

I finally went on a little stroll today

Without remorse, all emotions heightened

the petite *canary demanded without delay

What's it like? flying at last without your wings tightened.

* Canary is the symbol of freedom, joy and intellectual development. 

Nikki Saberi /Yasmin Zeinalizadeh
10/1 math

First Place in High School
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Post-Corona Dilemma 

Forgot to change the dreaded alarm to wake up early,

Fail to notice the ironed manteaux, with PJs she sprinted out, 

The chilly breeze whispering with its dance “Go back up swiftly!”

Finally, in the midst of empty halls, her late slip prances about.                        

Mehregan Alizadsane /Roshan Hooshmand Aryan
10/1 science

Second Place in High School
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Our planet earth is back and people can again smile 

Looking forward to a brand new maskless filthy living

And again, travel they will mile by mile 

No more pain, the stressful stress is relieving 

Post Corona World
Filthy maskless life

Sarvenaz Mohaghegh/ Roxana Kobarfard
10/2 science 
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Arianna (Over the phone): Hi Shina, I’m in a real emergency and I need your 

help. I’m having a bunch of guests coming over for lunch to my place today 

and the electricity has just gone out. I have no way of cooking food for them.  

Can you help me, please? 

 Shina: I don’t have a lot of ingredients in the house but I will look around and 

see what I have.

Arianna: Ok, great. 

Shina: All I have are these ingredients. I have some of walnuts, mushrooms, 

a cauliflower, some dates, milk, beef fillets, jalapeno peppers, pomegranates 

and all the other things I usually have in the pantry. You know the usual stuff 

like flour, salt, pepper, and eggs and butter but I don’t have anything else. 

What do you think I can make? 

Arianna: It’s Ok. If you’re willing to help me, I can instruct you through it on 

the phone. 

Shina: Let me put my apron on. 

Arianna: Oh no, that is a tablecloth! 

Shina: Ow, … Ok, here is my apron!

Arianna: Don’t forget to wash your hands first.

Bring out all the utensils you need for cooking. This will save us a lot of time.  

Take out a blender, a chopping board, a good knife and a frying pan.  Do you 

have a wok? 

Shina: Oh god! This is becoming so complicated. Are you sure we can do this? 

Arianna: Yes, we can. WE CAN. Don’t worry. Even if you don’t have a wok, just 

Script 
Arianna Afshar – Shina Sharifi

9/1
First Place in Junior High School
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bring out something we can cook in. 

Shina: Ok. 

Arianna: I think we have enough ingredients to make a three-course meal. 

Shina: I have made an omelet once in my life and had it burned. Are you sure 

you want me to cook a three-course meal? 

Arianna: Well, I have no other choice. Let’s start with the rainbow salad for 

the appetizer. Put sugar in a frying pan on a medium heat and allow it to melt 

until it’s golden in color. Add walnuts and butter, toss around until walnuts 

are fully coated with caramel. Make sure to remove it from the heat before the 

ingredients turn very dark.

Don’t even look away for a second. It will go from golden to charcoal black in 

5 seconds. 

Shina: You are stressing me out!!! 

Arianna: OK. Place the caramelized walnuts on a baking sheet and let it cool. 

Rinse the spinach and arrange it on a platter with other vegetables on top. 

Afterwards, sprinkle pomegranate seeds on top of the salad. 

Shina: Slow down a bit! I’m not a chef. What should I do with the pomegranates? 

Arianna: Do you know how to seed a pomegranate?

Shina: Of course not . I told you I have never used my kitchen for cooking. 

Strange question!

Arianna: Ok. Just cut the pomegranate in half and then turn it around and tap 

on it with a spoon and the seeds will fall out. You need about 2 cups of these 

seeded pomegranates. Then, crush the caramelized walnuts and arrange them 

on top of the salad. Drizzle the salad dressing on top but do not toss. 

Shina: Finished? 

Arianna: Shina! Stop nagging. Hurry up. I'm afraid they're going to arrive. 

Shina: Ufff. Ok. What should I do now? 

Arianna: Let’s start the main course. For the main course I want to serve Ori-
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ental beef stir-fry. 

Cut the beef fillets into thin strips

Add a little soy sauce, salt and pepper and leave it aside to marinate until you 

prepare the vegetables. 

Cut up the jalapeno peppers into slices.  Slice the mushrooms, make more 

cauliflower florets and rinse some of the remaining spinach. 

In a small pan, make two scrambled eggs and put it aside. 

In a wok, stir-fry the beef fillets until half cooked, add cauliflower, mushrooms, 

peppers and continue to cook for 5 minutes. 

Add spinach and continue until spinach is slightly wilted. 

Add a mixture of half a cup of soy sauce and 2 tablespoons of flour to thicken 

in the sauce. Serve and garnish with peppers and pieces of scrambled eggs. 

Shina: Scrambled eggs on top of a beef!  That's disgusting. 

Arianna: No it’s not.  The Chinese do it all the time.  They put scrambled eggs 

on their fried rice, too. We can put it on top of this recipe, too. 

If you hurry up, we will have time to give them dessert as well. 

Shina: I don’t think they’ll need any desserts .There is plenty of food. 

Arianna: No, no, we have time. If you have a blender we can make them a date 

and walnut smoothie. Just put two cups of ice and one cup of milk with five 

walnuts and a bunch of pitted dates. 

Shina: What do you mean by pitted dates? 

Arianna: I mean take out the pits or in other words, take out the seed in the 

middle. Then add that to the blender with a little bit of sugar and just blend. 

Shina: I have nice looking tall glasses.

Arianna: Ok, great. Just pour them into those and I will serve them as a cold 

dessert. 

Shina: Ok. This one was easy. 



Arianna: You’re a lifesaver, Shina. I don’t know what I would have done if you 

hadn’t helped me.  Thank you.  Thank you. 

Shina : You’re welcome . Can I come to the party now? 

Arianna: Emmm, Ok. Sure. 

Recipe

Rainbow Salad 

Ingredients: 

• 2 bunches of spinach 

• 5 sliced mushrooms 

• 1 cup cauliflower florets 

• 1 cup pomegranate seeds 

• 10 walnuts 

• 2 tablespoons sugar 

• 1 tablespoon butter

For salad dressing: 

• 1 cup soy sauce 

• salt (to taste) 

• pepper (to taste) 

• sugar (to taste) 

To begin, put sugar in a frying pan on medium heat and allow it to melt 

until it’s golden in color. Then, add walnuts and butter, stir it until walnuts 

are fully coated with caramel. Make sure to remove it from the heat before 

it turns very dark.  

After that, place caramelized walnuts on a baking sheet and allow them to cool. 

Next, rinse spinach and arrange it on a platter with other vegetables on top. 

Sprinkle pomegranate seeds on top of the salad. 

Crush the caramelized walnuts and arrange them on top of the salad. 
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Oriental Beef Stir-fry 

Ingredients: 

• 1 kg beef fillets, thinly sliced 

• 2 bunches of spinach 

• 10 sliced mushrooms 

• 2 cups of cauliflower florets 

• 2 eggs 

•  butter 

• 2 cups of soy sauce 

• 2 jalapeno peppers, sliced 

Thinly slice beef and marinate it with soy sauce, salt, and pepper to taste. Al-

low marinating for 15 minutes.

In a small pan, make two scrambled eggs and put them aside. 

In a wok stir- fry the beef fillets until half cooked, add the cauliflower florets, 

mushrooms, peppers and continue to cook for 5 minutes.

Add spinach and continue until spinach is slightly wilted. 

Add a mixture of half a cup of soy sauce and two tablespoons of flour to 

thicken the sauce.

Serve and garnish with peppers and pieces of scrambled eggs.

Date and Walnut Smoothie  

Ingredients: 

• 1 cup of milk 

• 10 pitted dates 

• 5 walnuts 

• 1 teaspoon sugar 

• 2 cups of ice 

Mix all the ingredients in a blender then serve it in tall glasses. 

(You can replace the milk with ice cream or yogurt for a thicker smoothie.) 
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Salad as an appetizer

Ingredients:

Spinach

Jalapeno Peppers

Pomegranate

Salt 

Pepper

Dates

Recipe: 

Cut your spinach into bite-size pieces and add them to a bowl.

Now, cut small pieces of jalapeno peppers and add them to your bowl of 

spinach.

After that, sprinkle salt and pepper to the salad as much as you wish to. 

Cut your pomegranate in half and spoon out the seeds.

You can have this salad with some dates to add sweetness to it.

For this, you may cut the dates into small pieces and add them to your bowl.

Elika Seifi  - Paria Nikooye Samii
9/4

Second Place in Junior High School
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Beef fillet as the main course

Ingredients:

Cauliflower

Mushroom

Beef fillet

Soy Sauce

Salt

Pepper

Recipe:

Make a mixture of soy sauce, salt, and pepper in a bowl. 

Afterwards, add your beef fillet to the mixture and use a spoon to evenly coat 

all sides of the beef fillet.

Pull plastic wrap over the bowl and let it sit for about 30 minutes.

Turn your stove on to medium heat.

After that, put a piece of butter (about a tablespoon) on the heated pan.

Then, take the marinated beef fillet out of the bowl and lay it on the heated pan.

Let each side of your beef fillet get exposed to the heat for a few minutes and 

then use tongs to turn it to the other sides so it can cook completely.

Use a spoon to get some of the butter mixture formed in the pan onto the beef 

fillet while it's cooking.

Afterwards, cut your cauliflower and mushrooms and add them to the pan 

you're cooking your steak in.

Add in a splash of soy sauce.

Let all that cook for a couple of minutes.
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Pesto Cream to go with the steak

Ingredients:

Spinach

Walnuts

Melted Butter 

Recipe:

For the pesto cream, firstly, melt a piece of butter (about half a 

tablespoon) in a pan. Let the melted butter cool down for a while.

Blend the spinach with a little bit of the melted butter in your mixer.

After that, add your walnuts and mix it.

For a more luscious taste, cut a few walnuts and leave the larger 

pieces in the soft cream.

Now you have your delicious pesto cream that goes along with 

the steak.
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ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی

از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی

به صحرا روکه از دامن غبار غم بیفشانی

به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی

حافظ


