


 

 به نام خدا

نوآورانه    
 .مخلوط کنیماقیانوس را با جنگل مثال 

 

 
 ی نوآورانه  نشریه

 مجتمع آموزشی نوآور

 ی درباره

 ادبیات، هنر و علم 

 8931ی سوم آذر ماه  شماره
 

 

 صاحب امتیاز: مجتمع آموزشی نوآور

 مدیرمسئول : دکتر ساغر فرهادی

 با سپاس و قدردانی از دکتر محمد کاوه

 سردبیر: شیما حیدرپور
 

 طراح جلد و عنوان ماهنامه: مُنا آقایی

 ی دوم( طرح روی جلد: پروشا معدنچی )پایه
  

 ی نهم( تحریریه: نیوشا فیروزکوهی، سها نورامین )پایه

 با همکاری ارزشمند سروناز آقازمانی

 
 

 ۰۰1۷۰۷۷۷تلفن: 

 838۹۴۰98۹8کدپستی : 

 آدرس: تهران، خیابان شریعتی، بعد از دوراهی قلهک، 

 8۰۷۷پالک  
 

  www.noavarschool.irسایت:  

  school@noavar.sch.irرایانامه: 

 9حرف ما / 
 

 ادبیات

 ۴های سرزمین رویوس /  خواب

 3زاده /  وگو با آقای فرهاد حسن گفت

 89اید، لطفا تماس نگیرید /  اشتباه تماس گرفته

 8۰زی /  های روزانه مالله یوسف ترجمه یادداشت
 

 دبستان 

 81وکسری داشت /  پدری که همیشه در غذایش کم

 18انگیز و مادربزرگشان /  پنج قلوهای شگفت
 
 

 هنر

 1۹معنا و مفهوم قاب / 

 11نهایت و فراتر از آن /  تا بی

 98چیستی هنر و زندگی روزمره / 

 
 

 علم

 9۹فرنگی /  استخراج لیکوپن از گوجه

 9۰ماسک سرماخوردگی / 

 

 

 

 
 



 

 
 آور آمد،  مژده ]پیک[چون «

 را  ]پیراهن[آن 

 انداخت و بینا گشت. ]یعقوب[بر روی

 گفت آیا به شما نگفته بودم که من از

 دانم.  خداوند چیزی می ]عنایت[

 دانید. که شما نمی

 
 79سوره یوسف / آیه

 ی بهاءالدین خرمشاهی ترجمه
 

 
 
 
 
 

زمین سیر کرد و نور، صدا، شکل چیزی درونش برانگیختت در در از همان ابتدای خلقت وقتی انسان 

تپید را منتقل کند و این شتد کته  پی ابزاری برآمد تا با تشبیه و استعاره آن چه درونش از اشتیاق می

ی  ای میان فکر و روشنایی کاغذ رخ داد؛ خیال به فرم رسید، لحن گرفت و بیان شد. در مجموعته حادثه

همتای خود را در قالب داستان، نقتاشتی و  ایم تا خیاالت و تجربیات بی پیش رو ، از دخترانمان خواسته

 شود. اثر نمی گاه بی اند و جادوی هنر هیچ ها جاودانه ها و نقش مقاله ثبت کنند؛ چرا که واژه
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 سالم. 

هتا  هایی بر دیتواره غتارهتایتی کته در آن دنیا پر از فراموشی است. گاهی تالش می کنیم با نقش

نویسم و یا  ایم، با کلماتی که بر کاغذ می کرده هایی که نقاشی می هایی بر صفحه ایم، با رنگ زیسته می

تتوانتیتم   ها کم کنیم. آیا می نویسیم، از این فراموشی های دوستانمان می هایی که زیر پست با کامنت

 های زندگی عالقمند کرده است.  شاید شوق جاودانگی در وجودمان ما را به ثبت لحظه

نوآورانه اشتیاقی برای جاودانگی در خود دارد. این اشتیاق را مدیون صفای وجود دختران پترشتور 

اند رنگی از آرزوهای روشتن و  اند و هرچه بر صفحات کاغذی کشیده مدرسه هستیم. هرچه نگاشته

ها در  ام که باور دارم روزی از این روز داشتنی دارد. این چند خط را به احترام آرزوهایی نوشته دوست

 پیوندد چرا که روح حقیقت در آن جاری است.  جایی در این عالم به واقعیت می

 

 آفرین به امید فرداهایی زیبا و شادی

  79آذر 

 تهران، محله قلهک
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 حرف ما

 محمد کاوه

 سرمقاله





 

 

 های  خواب

 سرزمین 

 رویوس
 

 
 

 

 

 

 

سازم، هر بار خود  من خواب را برای کودکان می

آورم و بترای یتک  را به اشکال مختلف درمتی

ستازم.  داشتنی و زیبا متی کودک رویاهای دوست

یکی از روزها وقتی در فتکتر ستاختت ختواب 

)بتزرگتتتریتن  »کابوس ارشتد«جدیدی بودم، 

 ی ما را خبر کرد.     ها( همه سرزمین خواب  کابوس

های دیگر بته ستمتت تتاالر  با رویاها و کابوس 

ها( رفتیم.  رویوس )محل اجتماع رویاها و کابوس

رسید؛ او موظتف  قرار به نظر می کابوس ارشد بی

هایتی کته  های مرگ را بسازد. خواب بود خواب

متیترد و متعتمتوال آن فترد  در آن کسی متی

عزیزترین کس انسان است. کابوس ارشد اولین 

خوابی است که ترسناک شده و به یک کتابتوس 

تبدیل شده. وقتی تاالر پر شتد کتابتوس ارشتد 

های عزیتز  رویاها و کابوس«هایش را زد.  حرف

زنتم.  آمدید. من بدون مقدمه حرفم را متی خوش

دانید حتقتایتش دشتمتن اصتلتی  همانطور که می

ها واقتعتی هستتتنتد و متا  ها هستند؛ آن خواب

مانند و ایتن  ها می ها به یاد انسان غیرواقعی. آن

ها ثبات دارند و  شویم. آن ماییم که فراموش می

ما متغیریم. دیگر کافی است؛ متجتازی بتودن، 

فراموش شدن و متغیر بودن کافی است. امشتب 

سازیم  هایمان را می هر کدام از ما آخرین خواب

 رویم.  و از آسمان نهان به زمین آشکار می
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 ی هشتم فرنوش فالح، پایه



سازیم. هر گتاه کته  کنیم و جهان را از حقیقت خالی می حقایش را نابود می

شوند.  ها فراموش می شویم و آن ی حقایش را از بین بردیم جاودان می همه

ترسیدم. آیا زمین جای  می «.شویم فردا وقتی صبح طلوع کرد، جاودانه می

دانستم چه باید کنم. به  گفت  نمی خوبی بود  آیا کابوس ارشد راست می

اتاق برگشتم. صدایی از سمت در شنیدم. تش تش تش تش. در را بتاز کتردم 

ساختم. دختری بتا  رویم بود، که باید برایش خواب می دختر کوچکی روبه

های زیبا. موهای قرمز. چشمان سبزش با درخشش زیادی بته متن  خنده

اش ختیتلتی  های کوچک مرواریتدی نگریست و دندان می

بانمک بود. بی آنکه بفهمم آن انستان کتوچتک مترا از 

هتایتش گتوش  ها بیرون آورد. من فقتط بته حترف بدی

دادم.  نفهمیدم زمان چقدر زود گتذشتت. تتا ایتنتکته  می

ای دست از حرف زدن کشید و گقتت   دخترکوچولو لحظه

به خودم نگاه کردم پایم در حتال  «شوی! داری سیاه می«

سیاه شدن بود. به آفتاب نگاه کردم و دیدم که خورشتیتد 

آبی در حال طلوع است. به سمت دخترک رفتم و بته او 

گفتم هرگز فراموشش نخواهم کرد. او هتم گتفتت تتو 

بهترین خواب من هستی و تو را از یاد نخواهم برد؛ پودر بیداری را روی 

صورتش پاشیدم و با چشمان گریان شاهد محو شدنش ماندم تا وقتی کته 

اش برایم ماند. آینه را دیدم. متن ستیتاه  کامال محو شد و فقط جای خالی

شده بودم. من و اتاقم. ابرهای رنگی زمین به ابرهای متراکم و پتربتارش 

 جتایسیاه تبدیل شدند. آسمان طوسی و خورشید مشکی شد و پرندگان 

ها ملحتش  ها رفتم و به آن زدند. به سمت لشکر کابوس آوازخواندن داد می

ور شدیتم. حتقتایتش را  شدم. با عالمت کابوس ارشد به سمت زمین حمله

ها را ترساندیم.  ها رفتیم. زمین را سیاه کردیم، انسان یافتیم و به سمت آن

  داستان 

7 



 

 

آورد. من هم به سمت یکی از حقایش رفتم  درمی

ی  تا آن را نابود کنم که ناگهان همتان فترشتتته

کوچک را دیدم. در آغتوش متادرش گتریته 

هایش لباس مادرش را ختیتس  کرد و اشک می

کرد. قلبم به درد آمد. ایستادم و بته او زل  می

زدم. از من وحشت کرده بود. به دستانم نتگتاه 

کردم. از خودم پرسیدم که هستم  اینتجتا چته 

خواهم  چرا اینجتا هستتتم  مترا چته بته  می

ترساندن  همان لحظه حقیقتی از پشت بته متن 

ای  ور شد و مرا به زمین کتوبتیتد. لتحتظته حمله

ی بتعتد  صورت گریان دخترک را دیدم و لحظه

سیاهی. چشمانم را باز کردم و به دور برم نتگتاه 

کردم. اتاق آسمانی  چه خبر شده  من ایتنتجتا 

خوان جوابتم را  کنم  پرندگان آوازه چه کار می

هتا  ی کتابتوس تو بخشیده شدی. همته«دادند  

هتا  ی انستان شکست خوردند اما تو ماندی. همه

هایشان را فترامتوش کتردنتد امتا آن  خواب

دخترکوچک تو را به یاد نگه داشته بود و تو را 

 برگرداند.

  داستان 
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 وگوی  گفت
 دختران نوآور با 

 زاده فرهاد حسن           
 

 

 داستانهر 
 را

 احساسی
 فرد منحصربه
 دهد. شکل می

 
 

 

 

 
 

 

تتریتن  شک یکی از متوفتش زاده بی فرهاد حسن

ی کودک و نوجوان  های ایران در زمینه نویسنده

او نوشتن را از دوران نوجوانی با نتگتارش است. 

جنتگ ایتران و  نمایشنامه و داستان آغاز کرد.

و مهاجرت از آبادان باعث شد متدتتی از  عراق

اولتیتن  ۰۷9۱نوشتن باز بماند. امتا در ستال 

 »متاجترای روبتاه و زنتبتور«کتابش به نتام 

ای  چاپ شد؛ از آن پس به شکل حرفه شیراز در

ادبتیتات  ی قدم به دنیای نویسندگتی در حتوزه

زاده تتا  از حستن گذاشتت. کودکان و نوجوانان

استت و او تتا  اثر چاپ شتده 9۱کنون بیش از 

کنون بیش از چهل جایزه برای آثارش گرفتتته؛ 

جایزه هانس  او به فهرست نهایی ۸۱۰9در سال 

ی لتوح  راه یافتت و بترنتده کریستین اندرسن

سپاس اندرسن شد. همچنین دیپلم افتخار برای 

المللی کتاب  رمان زیبا صدایم کن را از دفتر بین

در شهر آتن دریتافتت  IBBY برای نسل جوان

نامزد جایزه  ۸۱۸۱او هم اکنون برای سال  .کرد

جهانی هانس کریسین اندرسن است. برختی از 

هتای انتتگتلتیتستتی،  زاده بتته زبتان آثتار حستن

، ترکی استانبولی و کردی انتتتشتار چینی ،ماالیی

 است. یافته
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 سها نورامین

 راشین الوندیان، نیوشا فیروزکوهی

 فاطمه رستمی، محیا محبی

 نهمی  پایه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C
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روزهای عادی ختود را چتگتونته به ما بگویید 

 کنید ؟ سپری می
نوشتو و  و  ای که می ی سی ساله من در طی این دوره

ام. االن مدتی است کوه  نشیس  ترایط مخ لفی دات ه می
روم. دفو ورکواری در  ام و سرکار نویوی بازنشس ه تده

ام و برنامه ام این است که هر روز  هیسایگی خانه گرف ه
تشم به دف ر کارم بروم و تا بعد از ظهر  صبح که بیدار می

 کار کن .
 

به عنوان یک نویسنده آیا ساعت خاصی را به  

 نوشتن اختصاص می دهید؟

هوای  ها ذهن انسان پاکیزه است و درگیر مشولولوه صبح
ها را برای نوشتو ون  روزمره نشده.  من به تخصه صبح

 ده . ترجیح می

اولین باری که از نوشته های خود هیجان زده 

شدید چند سال داشتید و چه رویاهایی را در 

 پروراندید؟ سر می
 

کن  برای دوران نشجشانی بشد. آن طشر که یوادم  فکر می
آید دوم راهنیایی بشدم و انشایی نشت ه بشدم کوه در  می

نظر خشدم بسیار خشب بشد. مشضشع انشا یک روز بارانوی 
ها بوه طوشر  ای که معل  بشد از آن مشضشع های کلیشه

کونونود. بسویوار  معیشل برای انشانشیسی ان خواب موی
زده بشدم تا انشای خشد را بخشان  اما معولو  مورا  هیجان

 ندید و ن شانس   انشای  را بخشان .
 

هاییی  اگر شما معلم نگارش بودید چه موضوع

 گرفتید؟ برای انشا در نظر می
ها را بوه  کردم که بچه بیش ر مشضشعاتی را ان خاب می

سیت ادبیات و داس ان ببرد. الب ه انشا لزوما ادبویوات و 
نگاری باتود یوا  تشاند روزنامه داس ان نشیسی نیست، می

ی تیا با من در نوظور  وگش و مصاحبه ح ی هیین گفت
 گرف ه تشد. در مجیشع من بیش ر مشضشعاتی را ان خابی 

کردم که از زندگی سرچشیه بگیرد و بچوه هوا بوا  می
 احساسات خشیش به مشضشع بپردازند.

 

 دارد؟ چه احساسی شما را به نوشتن وامی
ی احساسات با ه  بشده است و هور  تشان گفت هیه می

داس انی برای خشدش احساس منحصر به فردی دارد که 
پشت تکل گرف ن آن نقش دات ه است. مثال رویوایوی 

تشاند مشضشع  ام که این رویا می ام و با خشد اندیشیده دیده
خشبی برای نشت ن داس ان باتد.گاهی اوقات خبوری را  

ام و این خبر مرا تحت تاثیر قرار داده است و بوا  خشانده
تشجه به احساسی که آن خبر به من داده است داس انوی 

 ام. م ناسب با دریاف   از خبر نشت ه
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دهید  آیا در هنگام نوشتن به موسیقی گوش می

دهید، چه نوع میوسیییقیی را  و اگر گوش می

 ترجیح می دهید؟
ده  و سکوشت را تورجویوح  به طشر معیشل گشش نیی

ده  ولی در ترایطی که سروصدا تیرکزم را بر هو   می
ای کوه  روم. برای مثال در دوره بزند سراغ مشسیقی می

کردند و سرو صدایشان مانع تیرکوزم  های  بازی می بچه
 سپردم. کالم گشش می تد؛ به مشسیقی بی می

 

آیا عادت های عجیب و غیریی یی هیم در 

 نویسندگی دارید؟
ای اسوت کوه سوعوی  خیر؛ سیس   زندگی من به گشنه

کن  به چیزی عادت نکن  تا ب شان  در هرتورایوط و  می
مشقعی ی کار کن   و اگر م شجه تشم که دارم به چویوزی 

 کن  آن عادت را کنار بگذارم.   کن  تالش می عادت می
 

 چرا؟
کن  عادت چیز خشبی نیست؛ تاید اگور آدموی  فکر می

کرد نیی تشانس   فکر خالقوی  بشدم که چیزی عادت می
ی ما در زندگی به یک سری چویوزهوا  دات ه بات . هیه

تشد، آن  ها براییان سخت می کنی  و ترک آن عادت می
تشانیو   ای   و دیگر نیی ها اف اده وقت است که در دام آن

 به چیزهای جدید بیاندیشی .
 

اولین کتابی که تاثیر بسیار زیادی روی شیمیا 

 گذاشت چه بود؟
آید اولین ک ابی که بیش رین تاثیر را بور مون  یادم نیی

دات ه چه بشده اما به یاد دارم که کو وابوی از هوانو  
دریایوی بوشد،  کریس ین اندرسن خشاندم که راجع به پری

کشچکی که نییی از تنش انسان و نییی پری بشد تا   پری
چند روز فکرم را به خشدش مشلشل کرده بشد. یا موثوال  

های رسشل پرویزی یا جالل ال احید مورا  برخی داس ان
 تششیق کرد تا بنشیس .

 

فرض کنید که روز آخر دنیییاسیت و شیمیا 

توانید دو کتاب را نیجیات دهییید  چیه  می

 دهید؟  هایی را نجات می کتاب
ده  ولوی  بدون تک ک اب تازده کشچشلش را نجات می

 تشان  تصیی  بگیرم. برای ک اب دوم نیی
 

 دهید؟ های خودتان را نجات نمی یکی از کتاب
کن  ک اب های من در آن حد نیس ونود  نه. چشن فکر می

 ها را نجات ده . که اگر دنیا به اخر برسد بخشاه  آن
 

چقدر محلی که در آن زندگی میکنید بیر کیار 

 شما تاثیر گذاشته است؟
به هر صشرت هر نشیسنده با تشجه به زادگاهش، و تحت 

نشیسد؛ مثال اگر در چین زاده   تاثیر فرهنگ آن منطقه می
تدم با تشجه به فرهنگی کوه در آن رتود کوردم  می
ها باید بشمی بنشیسند ولوی  به نظرم نشیسندهنشت  .   می

 جهانی بیاندیشند.
 

ایید  آیا تا به حال شده شخصیتی که خلق کرده

 روی خودتان تاثیر بگذارد؟
بله مثال زیبا )تخصی ی در ک اب زیبا صدای  کن( بر من 
تاثیر زیادی گذاتت. من هنگام نشت ن داس انش کاموال 

تودم و  پایش ناراحت موی کردم و گاهی پابه حسش می
 کردم. گریه می

 

 را از کجا الهام گرفتید؟ »زی ا«شخصیت 
زیبا دخ ری است که در یک مرکز نگهداری از دخ وران 

کند. چند سال پیش من به یکوی  سرپرست زندگی می بی
های آن مرکوز  ها دعشت تده بشدم؛ بچه از هیین مشسسه



 مصاحبه 
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وگش نشس   و بوا  ها به گفت ک اب  را خشانده بشدند، با آن
 ها در ادبیات ما خالیست. خشد فکر کردم چقدر جای آن

 

به نظر شما آیا ادبیات می تواند راهیی بیرای 

 گسترش صلح در جهان باشد؟
توشانود  بله. به طشر کل هنر فرهنگی را می سازد که موی

تصشرات یک جامعه را تکل دهد. و اگر ما در ادبیاتیوان 
وگش بوزنویو  و  حرف مدارا و صلح بزنی ، حرف از گفت

هاییان جنگ طلب نباتند و یوا  های داس ان تخصیت
ها در پایان راه به سیت صلح تلییور مسویور  طلب جنگ

 گذارد.  دهند، روی ضییر ناخشدآگاه افراد تاثیر می

 دف شما از نویسندگی چیست؟ه
تشد و این حوال خوشب  نشیس  حال  خشب می وق ی می

تشد که یک اثر هنری پدید آید که حال  خشدم باعث می
 دیگران را نیز خشب کند. به نظرم این ارزتیند است.

 

چه توصیه هایی به شما شده است که بیرای 

 شما مناسب ن وده؟
نشیسندگی که تشش پشل «یادم است کسی به من گفت: 

تشش نیست. بیل بزن، بیل بزنی پوشل بویوشو وری در 

تش دیگوه بورای «یا فرد دیگری به من گفت:  «میاری
کشدکان ننشی  برای بزرگ ر ها بنشی  انگار که توش از 

 «ی.ا نشت ن برای کشدکان اتباع تده
 

ی موفق چه  سوال اخر  به عنوان یک نویسنده

مینید بیه  توصیه ای برای ما نوجوانان عالقیه

 نوشتن دارید؟
من به طشر کلی دوست ندارم نصیحت کن  چشن دوست 

تشان  بگشی  اگر اصل تویوا  ندارم نصیحت تشم اما می
گانه خشد بسیار  نشت ن است برای درک دنیا از حشاس پنج

اس فاده کنید. دیدن، تنیدن، لی  کردن، چشویودن و 
هوا خوشب  بشییدن. مخصشصا دیدن و تیدن. اگر از این

 تشد. اس فاده تشد  نشت ه های خشبی خلق می
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 اید  اشتباه تماس گرفته 

 لطفا دیگر زنگ نزنید

  داستان 
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 ی دهم آتوسا وزیریان، پایه

پیرزن گوشی موبایل قدیمی خود را در دست 

گرفت تا به خانه مادرش تلفن بزند. اما به 

محض این که شماره را گرفت تلفن خانه 

خودش زنگ خورد. گوشی را برداشت و گفت  

صدایی از آن سمت تلفن نیز گفت   «بله «

 «الو «پیرزن گفت   «بله «

 «الو «صدا نیز تکرار کرد  

پیرزن فکر کرد حتما دوباره یکی از آن 

های تلفنی است. گوشی را قطع کرد و  مزاحم

دوباره شماره تلفن خانه مادر را گرفت که 

اش زنگ خورد. تلفن را  دوباره تلفن خانه

دوباره همان صدا  «بله «جواب داد و گفت  

پیرزن این دفعه با جدیت تمام  «بله «گفت  

اید. لطفا دیگر زنگ  اشتباه تماس گرفته«گفت  

ها را تکرار کرد.  صدا نیز همان کلمه «نزنید!

پیرزن با عصبانیت گوشی را قطع کرد و شماره 

تلفن دخترش را گرفت. زمانی که دختر پاسخ 

دانم چرا  نمی«داد پیرزن با نامیدی به او گفت  

گیرم تلفن خودم زنگ  هرچه تلفن مادرم را می

هایم را  خورد و کسی پشت گوشی حرف می

 «کند! تکرار می

اشک در چشمان دختر حلقه زد. آخر پیرزن 

فراموشی داشت و نمی دانست که مادرش فوت 

 کرده و خود در منزل او سکونت دارد.

ی پنجم نقاشی از لیلیا مهدوی، پایه  



 زی ی مالله یوسف های روزانه یادداشت

 یادداشت روزانه 
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 ی نهم ی نیوشا فیروزکوهی، پایه ترجمه

 

 شنبه

 ۸۱۱7ژانویه  ۷
 

هتا  دیشب خواب وحشتناکی دیدم. این خواب

پس از شروع عملیات نظامی سوات به سراغم 

آیند. مادرم برایم صبحانه درست کرد و به  می

ترسم، چتون  مدرسه رفتم. از مدرسه رفتن می

طالبان قانونی وضع کره بور که دخترها حش به 

مدرسه رفتن ندارند. فقط یازده نفر از بیستت 

و هشت نفر دانش آموز کالسمان به متدرسته 

آمده بودند و این تعداد به خاطر قانون طالبان 

هایم بعتد از  شد. سه تا از دوست کمتر هم می

هایشان به پیتشتاور،  وضع این قانون با خانواده

 الهور و راولپندی رفته اند.

 

 یکشنبه

 ۸۱۱7ژانویه  ۴ 
 

امروز تعطیل بود و دیر بیدار شدم، نتزدیتک 

ده صبح. قبل از شروع عملیات نتظتامتی هتر 

نیک به مرغزار، نیزاقات و  یکشنبه برای پیک

رفتیم. اما حال اوضاع طوری شده که  کانجا می

ایم. قتبتل  از یک سال و نیم است بیرون نرفته

زدیتم  رفتیم و قدم می ها بعد از شام بیرون می

و حاال غروب نشده باید خانه باشتیتم. امتروز 

کارهای خانه را کردم، تکالیفم را نوشتم و بتا 

زد. فتردا  برادرم بازی کردم اما قلبم تند متی

 باید به مدرسه بروم.



 یادداشت روزانه 
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 چهارشنبه

 ۸۱۱7ژانویه  9 
 

ایتم. متن  برای مراسم محرم به بونیتر آمتده

هایش ستایش  ها و دشت بونیر را به خاطر کوه

ولتی صتلتح  کنم. سوات من هم زیباستت  می

ندارد. در بونیر صلح و آرامش است. در بونیر 

خبری از آتش و ترس نیست. هتمته ختیتلتی 

خوشحالیم. امروز رفتیم آرامگاه پیربابا؛ شلوغ 

بود. مردم آمده بودند دعا کنتنتد. متا بترای 

هتا پتر بتود از  تفریح آمده بودیتم. متغتازه

گوشواره و النگو و جتواهترات بتدلتی. دلتم 

خواست چیزی بخرم اما از هیچ کتدامشتان  می

 خوشم نیامد، مادرم النگو و گوشواره خرید.
 

 جمعه

 ۸۱۱7ژانویه  7
 

امروز در مدرسه از بونیر گفتتتم. دوستتتانتم 

گفتند که دیگر از بونیر بتونتیتر کتردن متن 

هتای  خورد. بعدش از شایعه حالشان به هم می

مرگ همان کسی که در رادیتو اف.ان بترای 

اولین بار خبر منع تحصیل دختتران را اعتالم 

کرده بود حرف زدیم. جمعه بتود و کتالس 

 نداشتیم. تمام بعد از ظهر را بازی کردیم.

عصر تلویزیون را روشن کردم و خبر انفجتار 

الهور را شنیدم. با خودم گفتم  چرا انتفتجتار 

 دارد  دست از پاکستان برنمی

یه
 پا
ی،
سب
یا
طه
ه 
الی
 ط
 از
ی
ات
نق

 
ش 

 ت
ی
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 چهارشنبه

 ۸۱۱7ژانویه  9 

امروز بی حوصلته بتودم چتون تتعتطتیتالت 

شود. مدیر مدرسه  زمستانی از فردا شروع می

شروع تعطیالت را اعالم کترد ولتی نتگتفتت 

شود. اولتیتن بتار استت  ها کی باز می مدرسه

افتد. قبال روز بازگشتایتس را  چنین اتفاقی می

کردند. مدیرمان توضیحی نتداد کته  اعالم می

زنتم  چرا این دفعه این طور شد. اما حدس می

ژانتویته  ۰۱طالبان تحصیل دختران را از روز 

ممنوع کرده است. این بار دخترها هیچکتدام 

از شروع تعطیالت خوشحال نبودند چترا کته 

دانستند اگر طالبان قانونتش را بته اجترا  می

توانند به مدرسه بتیتایتنتد.  بگذارد، دیگر نمی

گفتند  بین بودند و می بعضی از دختر ها خوش

شود. ولی بتقتیته  کالس ها از فوریه شروع می

انتد از  گفتند پدر و مادرشان تصمیم گرفته می

سوات بروند تا دخترها بتوانند درس بخوانند. 

از آنجا که امروز آخرین روز متدرسته بتود 

تصمیم گرفتیم بیشتر  در حیاط بمانیم و بازی 

کنم مدرسه روزی دوبتاره بتاز  کنیم. فکر می

شود اما وقتی داشتم می آمدم بیرون، جتوری 

کتردم، انتگتار  به ساختمان مدرسه نگتاه متی

 بینمش. آخرین باری است که می

 پنجشنبه

 ۸۱۱7ژانویه  ۰۱

شب پر از صدای آتش توپخانه بود، سه بار از 

خواب پریدم. اما دیگر مدرسته ای در کتار 

صبح از خواب بتیتدار شتدم.  ۰۱نبود، ساعت 

و باهم از مشش هتای  مان  بعد دوستم آمد خانه

مدرسه حرف زدیم. امروز پانزدهتم ژانتویته 

ست، فردا قانون جدید طالبان اجرا خواهد شد 

زد،  های مدرسه حترف متی و دوستم از مشش

 انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است.

امروز خاطراتی را که برای خبرگزاری نوشتته 

بودم و در روزنامه چاپ شده بتود، ختوانتدم. 

مادرم اسم مستعارم را دوستت داشتت  گتل 

اصال  چرا استمتش را «مکی. به پدرم گفت  

متن هتم ایتن استم را  «مکی نگذاریم   گل

مصیبت «دوست دارم چون معنی اسم واقعیم 

هتا  گفت چند روز پتیتش است. پدرم می «زده

کسی نسخه چاپی خاطراتم را نشانش داده و 

گفته خیلی خوب است. پدرم تنها یک لبخنتد 

تواند بگوید دختر خودش آنهتا  زده چون نمی

 را نوشته است.





 داستان دبستان
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 پدری که 

 همیشه 

 در غذایش 

 کم و کسری

 داشت 

 لیلیا مهدوی

 ی پنجم پایه

خواهم چند ماجرا راجع  فی هستم و می سالم من فی

به اینکه چگونه با موضوعات مختلف زندگی سرر 

کنم برای شما تعریف کنم. لقب پردر برنرد   می

است. این لقب برای این است  »اصغر غذا ناقصه«

ریزد یا  که او همیشه در غذایش یک چیزی کم می

رود بریزد. مثال همین دیشب در قرمه  کال یادش می

سبزی سبزی نریخته بود. و ما مجبور بودیم غرذا را 

 تا آخر بخوریم تا ناراحت نشود.



 داستان دبستان

 

 

 ماجرای اول 

 مادربزرگ را 

 عصبانی نکن پدر.

 

 
 

برویم به مالقات مادربزرگم در خارج از کشور. پدر با غذاهای ناقصش چمدان را پر کرد  برود. مرن   خواستیم می

ی مادربزرگ، مادبزرگ به غذاها نگا   به خانه  نگران بودم چون مادربزرگ روی غذاها حساس است. بعد رسیدیم

هِی از دهرانرش درآورد.  لی کاراته رفت و صدای گَگَبدوکَکً کرد و ناگهان از روی ویلچر بلند شد و مثل بروس

 حسابی از خجالت پدر درآمد. 

 

 

 ماجرای دوم 

 غذای مهمانی 

 

 

 

 

یک روز در مهمانی دایی بودیم پدر تصمیم گرفت عدس پرلرو بر.رزد. مرن ترالش کرردم جرلروی پردر را 

خوای ب.زی؟ پدر گفت عدس پلو.  گرفت. از پدر پرسید: سالم چی می بگیرم.شوهرخاله داشت از مهمانی فیلم می

خالصه بعد از چند ساعت غذا  درست شد. منتظر بودم ببینم پدر چه چیزی را یادش رفته؟ درست است. عردس 

 پلوی بدون عدس. 
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 داستان دبستان

 

 

 

 ماجرای سوم

 باسلوق 

 
 

 

 

 

 

 

سوری پدر اسالیم مرا روی میز دید و دلش خواست باسلوق درست کند. ما خیلی تالش کردیم  نزدیک چهارشنبه

جلوی پدر را بگیریم؛ این شد که هر چه دم دستش آمد را در ظرف ریخت. گردو، شکر، آرد. باسلوق آماد  شد و 

 هایش به هم چسبید.  مکی باسلوق را خورد و لب یک حالت خیلی لزجی داشت، کک

 

 

 

 

 ماجرای آخر

 اصغر غذا کامله
 

 

دیگر وقتش بود پدر غذاهایش را کامل کند به همریرن 

دلیل ما کاغذهای کوچکی به پدر چسباندیم تا غذاها را 

 کامل کند و نجات پیدا کنیم.
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 انگیز  قلوهای شگفت پنج 

 و مادربزرگشان
 ی ششم نیا، پایه درسا جنتی

روزی روزگاری پنج برادر بودند که به همرا  

کردند.  مادربزرگشان در یک شهر کوچک زندگی می

هر کدام از آن برادرهای پنج قلو یک قدرت 

توانست حدود شش  العاد  داشتند. قل اول می خارق

توانست کل آب دریا را  سال نفس نکشد؛ قل دوم می

به مدت دو دقیقه در دهانش نگه دارد و قل سوم 

دید. قل چهارم  گردنش مثل سنگ بود و آسیب نمی

گرفت و قل پنجم بدنی بسیار نرم داشت و  آتش نمی

کردند مثل چتر نجات فرود  اگر از جایی پرتش می

آمد. مهمترین ویژگی هر پنج برادر قلب پاکشان  می

بود. روزی قل دوم حسن به دریا رفت تا ماهی بگیرد. 

انداخت پسر مغرور  وقتی داشت قایق را در آب می

خواهی چه  ی پادشا  او را دید و گفت می سیزد  ساله

خواهم به دریا بروم و ماهی  کار کنی؟ حسن گفت می

بگیرم؛ پسر پادشا  اصرار کرد که با او بیاید و به زور 

سوار قایق حسن شد. در را  پسر پادشا  از حسن 

پرسید آیا تو یکی از آن برادرهای پنج قلو نیستی؛ 

حسن گفت آری، آری. ما خیلی شبیه به هم هستیم. 

ای داری؟ حسن گفت  پسر پادشا  گفت تو چه ویژگی

توانم آب دریا را در دهانم نگه دارم. اما زمان  می

زیادی نه، فقط چند دقیقه. وقتی وسط دریا رسیدند، 

پسر پادشا  دستور داد حسن آب را جمع کند؛ چون 

شنید  بود وسط دریا پر از طالست. حسن حرف او را 

 قبول نکرد ولی چون او پسر پادشا  بود مجبور شد. 
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های خود حسن هم برق زد.  قدر طال بود که چشم وقتی آب جمع شد آن

جور که  پسر پادشا  وسط طالها پرید و شروع کرد به جمع کردن. همین

تروانرد  مشغول جمع کردن طالها بود حسن عالمت داد که دیگر نرمری

ها را در دهانش نگه دارد پسر پادشا  اهمیتی نداد. آب از دهان حسن  آب

بیرون ریخت و پسر مرد. همان موقع سربازها رسریردنرد و حسرن را 

دستگیر کردند و او را پیش پادشا  بردند. پادشا  گفت حکم تو و تمام 

هایت مرگ است. حسن گفت من هر چه اصرار کرردم کره دیرگرر  قل

توانم آب را نگه دارم او ... پادشا  گفت ساکت. تو نبرایرد حررف  نمی

بزنی. تو باید غرق شوی. او را در رودخانه انداختند؛ یک ربع بعد حسن از 

آب بیرون آمد و همه دیدند که زند  و سالم است. پادشا  تعجب کرد 

چرال  وزیر گفت او خیلی قدرتمند است. پادشا  گفت او را در یک سیا 

شرود  اندازیم. حسن به سربازی که مهربان بود گفت مری بدون هوا می

ام خداحافظی کنم؟ سرباز گفت من برا  بروم و برای آخرین بار با خانواد 

 ایستم. حسن به خانه رفت و ماجرا را برای آیم و دم در خانه می تو می
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مادربزرگ تعریف کرد. مادربزگ گفت: حسین به جرای 

تواند شش سال نفس نکرشرد. شرمرا  رود او می تو می

های عزیز من آنقدر به هم شبیه هستید که کسی  نو 

تواند شما را از هم تشخیص دهد. حسین با سربراز  نمی

آیرد و  به قصر برگشت. فردا صبح پادشا  خندان مری

دانم سزای کارت را  گوید ای پسری که اسمت را نمی می

چاله انداخت، چند روز برعرد او را  ببین و او را به سیا 

درآورند او خمیاز  کشید و گفت چه خواب خوبی برود 

پادشا  متعجب فریاد زد چطور ممکنه؟ فردا تو را در 

جا شد.  اندازم. این بار قل چهارم با قل اول جابه آتش می

زد. او خیلی راحرت  آتش هیچ آسیبی به قل چهارم نمی

روی صندلی ام داد  بود فقط کمری صرورترش دودی 

های  شد  بود. پادشا  که حسابی عصبانی شد  بود را 

هرا از آن  دیگر را هم امتحان کرد و هربار یکی از قرل

نجات پیدا کرد. در پایان پادشا  به گریه افتاد و گفرت 

من از تو شکست خوردم تو حاکم واقعی ایرن کشرور 

ها با هم فکر کردند و تصمیم گررفرترنرد  هستی. قل

 مادربزرگ پادشا  کشور شود.
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 ی دوازدهم هلیا نامی، پایه

رو شتدن بتا  انسان ناخودآگاه در هنگام روبه

دهتد تتا  ها، گرداگرد آن قاب قرار می پدیده

تر ببیند. بر اساس فرهنگ  آن را بهتر و دقیش

ای از جنس فلتز،  عمید قاب به معنی چارچوبه

چوب یا پالستیک است که عکتس، نتقتاشتی، 

ها را برای حفظ یتا تتزنتیتن  آیینه و مانند آن

دهند. بر اساس فترهتنتگ  درون آن قرار می

ی قتاب متعتانتی  انگلیسی آکستفتورد، واژه

ی شناخت و آگاهی و هتم  متعددی در حوزه

ی  ستازی دارد. در دوره در صنعت ساختمان

ها به حستاب  پیشاتاریخ، غارها نخستین قاب

های بتدوی و  آیند که بستری برای انسان می

کتردنتد؛ در پتیترامتون  ها مهیتا متی آثار آن

گونه حاشیه، مرز و قابتی بته  ها هیچ غارنگاره

جز فضای غارها وجود ندارد و همین غیاب، به 

هایی میان جتهتان  ی غارها چونان دروازه ایده

ها در  دهد قاب مادی و عالم  روحانی قوت می

تاریخ، کنار اینکه محملی برای آثتار هتنتری 

 باشند کارکرد تزنینی نیز داشتند. 
ای جاپیکره قاب طاقچه  

ی  میالدی ی سده میانه  
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گوید   ارونیگ گافمن در کتاب تحلیل قاب می

های آن  بشر برای شناخت و فهم جهان و داده

هتایتی  های تفسیری یا چارچتوب نیازمند طرح

ها را بته  بندی و آن است تا اطالعات را دسته

ها مفاهیتمتی  طریش معناداری تفسیر کند. قاب

کنند   دهند یا تولید می اند که سامان می انتزاعی

ی چه چیزی  گویند که درباره و به مخاطب می

باید فکر کرد، از این رو قاب هم در محتوا و 

ستاید و  کند و می هم در فرم خود را تجلیل می

کارکردهتایتی هتمتچتون متحتدودستازی و 

سازی دارد. متارتتیتن  آشکارسازی و برجسته

ی پرستش از تتکتنتولتوژی  هایدگر در مقاله

بندی و چارچوب را به عنوان معیتاری  اسکلت

کند تا جهانی که در آن زنتدگتی  معرفی می

کنیم را ببینیم و بفهمیم. به طوری کته متا  می

ی دیگتری  قادر نیستیم هستی را به هیچ شیوه

بشناسیم. برای نمونه قاب در بتوم نتقتاشتی، 

عکس و پنجره ساختاری است که به ما امکان 

اندازی به بیرون داشته باشیتم  دهد تا چشم می

کند. ژاک  انداز ما معین می و مرزی برای چشم

دریدا در کتاب حقیقت در نقاشی به متفتهتوم 

آمیتز  کند که منطقی جنون پاراِرگون اشاره می

 دارد. پاراِرگون نه خود اثر است نه بیرون اثر، 

درون است نه بیرون، نه باالست نه پایتیتن،  نه

ریتزد  پاراِرگون هرگونه تقابلی را به هتم متی

ماند. و موجتب  ولی با این حال نامعین باقی می

شود. از دیدگاه کانت، پاراِرگتون  ظهور اثر می

در هنرهای بصری قاب )قاب نقاشی( یا ستون 

محصور کننده )ستون بناها( استت او هتدف 

شتمتار  های بتی استفاده از قاب تابلوها، ستون

ها و اشیای تزنینی دیگر را جلب رضایتت  کاخ

داند. به نظر وی آنچته  و خشنودی مخاطب می

متانتد.  دهد درون قاب متی درون قاب رخ می

دهد در زبتان اتتفتاق  آنچه در ادبیات رخ می

دهتد و در  افتد. آنچه در نقاشی روی متی می

 افتد. رنگ اتفاق می

ای نوزایی شمال ایتالیا قاب جعبه  
میالدی 16ی  اواخر سده  



 

 ژرژ سورا 
 آسمان کبود

میالدی 1888  
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 ی نهم نیوشا فیروزکوهی، پایه 

 ( ۰77۱ -۸۱۰7بازی ) داستان اسباب

 

 نقد چند انیمیشن 

ترین و خاطره انگیزترین ستری  یکی از شیرین

های والت دیزنی! زمان زیادی از اولیتن  انیمیشن

گذرد، اما هتر بتار  فیلم این سری تا به حال می

هتای  تر نسبت به فیلم انگیزتر و پیشرفته شگفت

ی زنتده شتدن  قبلی این مجموعه استت. ایتده

ها اولین بار در  ها و تماشای زندگی آن عروسک

در قسمت اول این انیتمتیتشتن بته  ۰77۱سال 

جایی که پسری کوچک )انتدی(  نمایش درآمد. 

بازی فضانوردی هتدیته  برای روز تولدش اسباب

نهایت و فراتر  بی «ی پرواز به  گیرد که آماده می

است. باز الیتیر. وودی که اسباب بتازی  »از آن

محبوب اندی است با وجود بازالیتیر لتبتریتز از 

شود و تمام تتالتشتش را  ارزشی می احساس بی

کند که همه چیز را به حتالتت قتبتلتی ختود   می

تتوان  بازگرداند. در سفر وودی و بازالیتیتر متی

خیلی چیزها را دید  این که چگونه اختالف بیتن 

دو شخصیت داستان به یک دوستی همیتشتگتی 

شود. حضور جسی )گاوچران جتوانتی  تبدیل می

در انتظار وودی، که توسط صاحبش رها شتده.( 

در قسمت دوم، سکانس های ماندگاری را رقتم 

 زند. داستان جسی یک حقیقت واقعی را برای  می



 نقد انیمیشن 

11 

گذارد، اینکه چقدر  ها به نمایش می همه انسان

فراموش کردن چیزهای قدیمی و کنار آمتدن 

تواند هولناک بتاشتد. در  با موقعیت جدید می

رود و  ، اندی به کالج می۷ داستان اسباب بازی

ها را به یک مهدکودک اهدا  بازی بیشتر اسباب

تتریتن  کند. این قسمت یتکتی از جتذاب می

های داستان اسبتاب  های مجموعه فیلم قسمت

هتا در تتالتشتنتد کته از  بازی هتاستت. آن

مهدکودک خالص شوند و در ایتن راه بته 

ی  ترین صحنته خورند... دیدنی مشکالتی برمی

فیلم زمتانتی استت کته قترار استت هتمته 

ها دستت  ها در آتش بسوزند، آن بازی اسباب

شوند. و ما  گیرند و به آتش خیره می هم را می

بینیم که حتی در رویارویی بتا مترگ هتم   می

ی اتحاد.  جدا ناپذیرند. تعریف درستی از واژه

هایش را به بتانتی  در نهایت اندی اسباب بازی

دهد. در قسمت چهارم این سری که  هدیه می

ظاهرا آخرین قسمت است، شخصیت فورکتی 

شود. عروسک ساخته شتده  به جمع اضافه می

هتا درستت شتده؛  توسط بانی که از آشتغتال

کند به آنجا )سطل آشتغتال(  فورکی حس می

تعلش دارد و در هر موقعیتی به سطل آشتغتال 

شود که  گردد. داستان از جایی شروع می برمی

رونتد. فتورکتی  اش به سفر می بانی و خانواده

ها پناه بیاورد و وودی  کند تا به آشغال فرار می

تتریتن  رود. یکی از شیتربتن برای نجات او می

های فیلم زمتانتی استت کته وودی  سکانس

ای که  کند که همان رایطه فورکی را متقاعد می

ها دارد را با بانی داشته باشد! وودی  با آشغال

و فورکی برای برگشت به بانی سفر هتیتجتان 

کنند و در این راه به خاتتون  انگیزی را طی می

خورند. وودی بتا  )معشوق قدیمی وودی( برمی

گیرد تا برای همیشه بتا  مالقات وی تصمیم می

انتگتیتز امتا  او بماند. فیلم با خداحافظتی غتم

 رسد.  دلپذیر وودی به پایان می

احساس غم فراوانتی   ۴با داستان اسباب بازی

کنیم اما باز هم از حقیقت راضی هستتتیتم!  می

ها باعث متی شتود  سری داستان اسباب بازی

هایتان  دلتان بخواهد بلند شوید و اسباب بازی

 را در آغوش بگیرید.



 نقد انیمیشن

11 

 (۸۱۱9ای ) -وال 

یکی از شاهکار های فراموش نشدنی پیکسار!  

بتا  «ای-وال»ی  کتنتنتده انیتمتیتشتن ختیتره

کتتارگتتردانتتی انتتدرو استتتتتنتتتتتون یتتکتتی از 

های جاندانه است. مهم نتیتستت کته  انیمیشن

چقدر سن داریم! ربات مظلوم و هتوشتمتنتد 

ها کتره  قرن پس از اینکه انسان 9وظیفه دارد 

انتد، پستمتانتدهتا و  زمیتن را تترک کترده

 آوری کند.  های صنعتی را جمع آلودگی

 ای شاید تنها یک روبات باشد، اما گاهی -وال

 

ها هم بیشتر روح و احستاستات  حتی از انسان

ای هر روزش را متلتل روز قتبتل -دارد. وال

کند. ریاتی  میگذراند تا اینکه ایو را مالقات می

های حیات در  پیشرفته که موظف است نشانه

کره زمین را شناسایتی کترده و آن را بته 

ها در اعماق فضا گزارش کند. موسیقتی  انسان

ها را به طور  ها احساسات آن و حرکات روبات

کند. در پایان فیلم کته  باور نکردنی منتقل می

ای پاک شده است؛ ایو با -ی خاطرات وال همه

شود و دستت و را  ای خیره می-اندوه به وال

ای با کمک ایو همه چیز را بته -گیرد. وال می

گردد.  آورد و به حالت قبلی خود بازمی یاد می

ای از اینکه ایو دستش را گرفته شتوکته -وال

هتتا عشتتش را بتته زمتتیتتن  شتتود و آن متتی

شتود و  گردانند. تصویر کوچکتتتر متی برمی

های کره زمین را مشاهده کرد،  توان دشت می

اما زمین هنوز آلتوده استت. پتیتکتستار بته 

گوید  زمان زندگی بهتتتر در  هایش می بیننده

ای یکی از زیبتاتتریتن -زمینی بهتر است. وال

کاراکترها در انیمیشن است. طوری کته هتر 

ای با تماشای او بته راحتتتی درکتش  بیننده

ای هتم -شود. بتا وال کند و همراهش می می

 ریزید. شوید، هم اشک می خوشحال می



 چیستی هنر 

11 

 

 

 

 چیستی هنر و زندگی روزمره

 
 

داوری و عادت قادر  بدون کمک پیش«نویسد   ویلیام هَزلیت می

 »نخواهم بود از این سوی اتاق به سوی دیگر آن بروم.
 
 

زندگی روزمره ما در تکرار و مالل و خستگی و تکنولوژی غرق شده است. ما گاهی با 

کنیم که چه کاری انجام بدهیم تا از یکنواختی رهایی یابیم یا حتی از  خودمان فکر می

کننده چهاردیواری دور شویم. افرادی ملل مارکو پولو در گذشته بودند که  فضای خسته

کردند و  های عجیب و غریب برطرف می مالل و رنج خود را با سفر و سر زدن به مکان

شدند و آن را در قالب سفرنامه در اختیار  سپس تجربه خود را با دیگران شریک می

ها و مراکزی که افرادی با  دادند. برخی ذوق شعر داشتند و در جمع دیگران قرار می

های گوناگون  بردند یا بنا به مناسبت دانش حضور داشتند از قدرت کالم خود بهره می

ای جدی نبود ولی همیشه  زدند. هنر در گذشته پیشه دست به تولید اثری هنری می

محبوب درباریان و صاحبان قدرت بوده است. شاعران ایرانی در دربارها رفت و آمد 

گرفتند یا برای معشوق  های زر را از سلطان و وزیر می داشتند و با نبوغ خود کیسه

سراییدند. شاید زندگی این روزهای ما فرقی با زندگی  سلطان، غزلی عاشقانه می

روزهای دور نداشته باشد ولی قطعا هنر تبدیل به شغلی مهم شده است و بسیاری از 

 کودکان آرزو دارند در هنگام جوانی روی پرده سینما  و  روی  صحنه کنسرت موسیقی

 سروناز آقازمانی
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موسیقی ظاهر شوند یا نقاش و حتی شاعری 

جهانی شوند. نیکالس اَبِرکرامبی هم در کتاب 

واقعیت «بخش  »شناسی درآمدی بر جامعه«

تک  برای تک«نویسد   می »زندگی روزمره

هر روز »  خرما روز موش«های فیلم  شخصیت

دقیقا ملل روزهای قبل است. تنها قهرمان 

که  آن فیلم از این امر خبر دارد. اما دیگران بی

رویدادهای روزهای قبل را به خاطر داشته 

کنند که روز جدیدی آغاز  باشند، تصور می

اند. نتیجه این است که هیچ  کرده

 »شود. وچرایی در زندگی روزمره نمی چون

دهد که  نشان می »خرما روز موش«فیلم 

چگونه بدون اندیشه انتقادی و هنر و تامل 

افتد. دیدن  زندگی ما در دام تکرار و مالل می

بخش است بلکه باعث  این فیلم نه تنها لذت

اندیشه به زندگی شخصی خودمان هم 

شود  آیا ما دچار مالل و تکرار هستیم   می

آیا در هنرهای دور و برمان شاهد نمایش 

زندگی روزمره هستیم  آیا نگاه انتقادی به 

زندگی روزمره وجود دارد  آیا از زندگی 

شود  ما باید هر  می  »زدایی آشنایی«روزمره 

زدایی کنیم و زندگی متفاوتی در  روز آشنایی

پیش داشته باشیم که این موضوع در احادیث 

های اهل بیت چون حضرت علی )ع(  قول و نقل

نیز نمایان است. مومن کسی است که امروز او 

مانند دیروز نباشد. به قول مارتین اسلین، ایده 

پردازان مهم  اصلی آنتونن آرتو )یکی از نظریه

درهم شکستن زبان برای «کارگردانی تئاتر( 

است. یکی از کارکردهای هنر،  »لمس زندگی

ای در  لمس زندگی واقعی است. ما به گونه

شویم که فورا  زندگی روزمره و مالل غرق می

شویم و دیگر توجهی به  از آن غافل می

زندگی نداریم. ما هر روز باید به زندگی 

اندیشه کنیم و اطرافیان و محیط دور و برمان 

را لمس و احساس کنیم. ما انسان هستیم نه 

هایی که در زندگی مدرن کارهایی  ماشین

دهند. زیگموند فروید  تکراری انجام می

اصل «ای به نام  )روانکاو مشهور( از پدیده

گوید  برد و می در روان آدمی نام می »لذت

نخستین و واپسین فرمان ذهن این است که 

بپرهیزید چون غذا خوردن  »عدم لذت«از 

شود و خواب  که موجب تخلیه گرسنگی می



 چیستی هنر 

11 

 

 

کند. یعنی  که خستگی را بر طرف می

تواند یکی از بهترین  اینکه هنر می

های زندگی باشد؛ چه تولید کردن  لذت

آن و چه در برابرش قرار گرفتن. البته 

هنر را فعالیتی مربوط به ناخودآگاه هم 

اند و  فروید در همین زمینه  نامیده

ها شاهراه  تفسیر خواب«گوید   می

های ناخوداگاه ذهن  شناخت فعالیت

ها،  برخی از هنرمندان از خواب »است.

رویاها و تخیل خود در هنر استفاده 

کنند و با تصویر کردن آنها شکلی  می

دهند که  دیگر از زندگی را نمایش می

با زندگی روزمره متفاوت است. برخی 

هنر را نوعی اعتراف شخصی هم 

دانند شبیه به آن کاری که مارسل  می

وجوی  در جست«پروست در رمان 

انجام داده است یا » زمان از دست رفته

های خودنوشت هنرمندان  نامه زندگی

که در گذشته خوانندگان فراوانی هم 

 داشت. 

 

 
 ادوارد هاپر
 پسربچه و ماه

میالی 1907  





 استخراج لیکوپن از گوجه فرنگی

 آموزی گزارشی از دو پژوهش دانش
 
 

استخراج لیکوپن از گوجه فرنگی 

 برای پیشگیری از سرطان
 پژوهشگران  هلیا حیران، پارمیس جهانشاهی

 

هایی  نامی است که به مجموعه بیماری سَرَطان

شتتتود کتتته از تتتتکتتتلتتتیتتتر  اطتتالق متتتی

یتکتی از  آیتنتد. پدید متی ها سلول مهارنشده

ترین مشکالت در درمان سرطان بتحتث  مهم

تشخیص به موقع و زودهتنتگتام آن استت. 

بسیاری از بیماران به دلیل تشخیص دیرهنگام 

اند کته از  این بیماری قادر به درمان آن نبوده

جمله دالیتل آن ستختت بتودن رونتدهتای 

تشخیصی این بیماری است بنابراین پیشگیری 

اهمیت باالیی دارد. به همین دلتیتل تصتمتیتم 

گرفتیم تا یک آنتی اکسیدان قوی را جتهتت 

هتا انتتتختاب  گیری از بروز این بیمتاری پیش

کنیم. لیکوپن یک آنتی اکسیدان قتوی استت 

فرنگی  های قرمز به خصوص گوجه که در میوه

گرم گوجه فرنگی  ۰۱۱شود. در هر  یافت می

تتا  ۷بسته به میزان رسیدگی آن حاوی حدود 

 گرم لیکوپن است. غلظت لیکوپن در  میلی 7

 

 

 فرنگی تازه   برابر از گوجه ۴رب گوجه فرنگی 

بیشتر است. ساختار لیکوپن تتوستط کترر و 

همکارانش تعیین شد. گوجه فرنتگتی حتاوی 

هتا استت.  ای از آنتی اکسیتدان طیف گسترده

شواهد اپیدمولوژیکی در سال های اخیر نشان 

دهد که مصرف گوجه فرنگی و محصوالت  می

غذایی حاوی آن خطر ابتال به انواع سرطان و 

شیوع بیماری ایسمیک قتلتبتی را در انستان 

کاهش می دهد. ختواص آنتتتی اکستیتدانتی 

لیکوپن از آفتاب سوختگی نیز جلوگیری متی 

کند. مواد غذایی حاوی لتیتکتوپتن، عتوار  

 دهد. درازمدت دیابت را کاهش می
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 استخراج لیکوپن از گوجه فرنگی

به نسبت های معین گتوجته فترنتگتی را در 

حل کردیم. این عتمتل را بترای  76%اتانول

فرنگی پخته و رب گوجه فرنگتی نتیتز  گوجه

تکرارکردیم. سپس گوجه فرنگی پختتته کته 

رنگ اتانول را قرمزتر کرد را از کاغذ صتافتی 

رد کردیم و جلوی نور آفتتاب قترار دادیتم. 

روز لیکوپن و بسیاری از ویتامین ها  ۷پس از 

بصورت بلورهایی قرمز رنتگ درون ظترف 

پس از جمع آوری تتمتام بتلتورهتای  ماند و 

متوجه شتدیتم  FTIRلیکوپن با گرفتن طیف 

که این ماده حاوی لیکوپن و ناخالصتی استت. 

پس با حل کردن دوباره متاده در اتتانتول و 

صاف کردن آن ناخالصی ها از بتیتن رفتت و 

دوباره روی حرارت غیر مستقیم قرار دادیتم 

تا به شکل محلول در بیاید و با اضافته کتردن 

آب به مایع رسوباتی به شکل پودر لیتکتوپتن 

تقریبا خالص درآمد. طبش تتحتقتیتقتات متا، 

محصول بدست آمده حاوی لیکوپن استت و 

بترای ستاختت  IRمی توان از آن طبش طیف 

فرم دارویی خوراکی استفاده نمود. همچنتیتن 

طی تحقیقات انجام شده، نتیجه گرفتتیتم کته 

عالوه بر خاصیت آنتی اکسیدانی لیکوپن، ایتن 

رنگدانه، رشد تومورهتا را چته در متحتیتط 

آزمایشگاه و چه در مدل های حیوانی متوقتف 

هایی که لیتکتوپتن، رشتد  می کند؛ یکی از راه

تومورها را محدود می کند. چرا که تحقیقتات 

دهد که ارتباط ضعیف بین ستلتولتی  نشان می

یکی از دالیل ایجاد رشد غیرطبیعی سلول هتا، 

شرایطی که نهایتاً منجر به رشد تتومتورهتای 

باشد. لیکوپن همچنین با  شود، می سرطانی می

های جدید در پوستت بتاعتث  بازسازی سلول

 شود پوست کمتر آسیب ببیند. می
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 ماسک سرماخوردگی

 

 ماسک سرماخوردگی
 آ پوری پژوهشگران  محیا باوند، پانته

 

تتریتن  امروزه سرماخوردگی یکتی از شتایتع

ها در بین عموم مردم، به خصتوص در  بیماری

فصل سرما است. یک فرد به طور متوسط بین 

بار در ستال دچتار سترمتاختوردگتی  9تا  ۱

شود و عالیمی نظیر خستگی، احساس لترز  می

و سرما، عطسه، سردرد، مشکالت سیتنتوستی، 

گرفتگی بینی و بسته شدن مجاری تتنتفتستی 

بروز می نماید که بیمار را بته شتدت کتالفته 

هتای روزانته را  نموده و امکان ادامه فعالیتت

مشکل می نماید. از آنجایتی کته گتاهتی بتا 

برطرف شدن عالیم اصلی بیماری مانند تب یا 

سردرد همچنان مشکالت سینوسی و گرفتگی 

بینی ادامه می یابد و دردسر بسیاری را بترای 

بیمار به همراه دارد، بر آن شدیم تا با ساختت 

ماسکی حاوی عصاره گیاهان نعنا و اکالیپتوس 

و روغن گل بنفشه در فیلتر آن کمک شایانتی 

در بهبود این عالیم در دوران سرما خوردگتی 

 داشته باشیم.

 

 
 

نعنا و اکالیتتوس دارای خواص بتی نتظتیتری 

مانند کاهش تب، ضدعفونی کنتنتده متجتاری 

زدایی، ضد سترفته و ضتد  تنفسی و میکروب

التهاب گلو می باشند. روغن گل بنفشته نتیتز 

کاربرد بسیاری برای درمان سردرد، تسکتیتن 

سرما خوردگی، کاهش سرفه و نترم کتردن 

مخاط دارد. با ترکیب گیاهان فوق به عصتاره 

ای منحصر بای منحصر بته فترد بتا ختواص 

تتوان بتا  شگفت انگیز دست می یابیم که متی

استفاده از آن ماسکی طراحی کرد کته عتالوه 

بر خاصیت پیشگیری خاصیت درمتانتی هتم 

 داشته باشد.
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 ماسک سرماخوردگی

مبنای مطالعه بر این است که ماسکی طراحتی 

شود که در بهبود و درمان هر چه سریتع تتر 

سرماخوردگی و التهاب مجاری تنفسی نتقتش 

موثری داشته باشد. نعتنتاع و اکتالتیتپتتتوس 

گیاهانی هستند که به طور معمول در درمتان 

سرماخوردگی نقش دارند؛ گل بنفشه نیتز در 

کاهش سرفه و نرم کردن مخاط نتقتش دارد. 

ماسک طراحی شده با بکارگیتری از ختواص 

این ترکیبات می تواند درمان سرماختوردگتی 

را سرعت بخشد و به باز شدن مجاری تنفسی 

و التیام بیمار کمک کند. این گیاهان ختواصتی 

نظیر تب بر ، ضد سرفه بودن و خاصیتی نظیر 

زدایتی  باز کردن مجاری تنفسی و متیتکتروب

تقطیر برگ گتیتاه دارند. آزمایشات از طریش 

اکالیپتتوس، گرفتن عصاره همزمان نتعتنتا و 

ی  اکالیپتتوس ترکیب عصاره ی نعنا ، عصتاره

اکالیپتوس ، روغن گل بنفشه همراه با ژالتیتن 

 و قالب زدن در ماسک انجام گرفت.

تتوان  با توجه به آزمایشات انجتام شتده متی

نتیجه گرفت که مخلوط عصاره  این گتیتاهتان 

نتظتیتر  ای با خواص درمانتی بتی تواند ماده می

جهت بهبود عوار  سرماخوردگی و کتاهتش 

التهابات و ضدعفونی کردن مجاری تتنتفتستی 

هتای  باشد که در صورت استفاده در متاستک

تتوانتد عتالوه بتر اثترات  سرماخوردگی متی

پیشگیری کننده، اثرات درمانی فوق العاده ای 

 را برای بیمار به همراه داشته باشد. 
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