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دهند.  در  ام گل می ها درون سینه مثل اینکه درخت«

هدا و  ها و کاکُدلدی ی سر من است که چلچله جمجمه
خوانن.  به این جهت نوشتن برای مدن  ها می گنجشک

 »یک ضرورت است 

 های همسایه حرف -نیما یوشیج
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 »خدواهد.  ق.ر جادویی و اسرارآمیز که دلتان مدی بنویسی.، همان «منتشر ش. این بود: 79ای که در بهار  شروع نشریه
قص. داشتیم با این راهبرد درخشش ذهن دخترانمان را در شکلی متعارف ثبت و برای خوانن.گان منتشر سازیم  حدا  

ای شگرف از واقعدیدت و  هاست، آمیزه آنچه پیش روی شماست تجسم این خیا  دور و گواهی از اعجاز ذهن بکر آن
 خیا ، طرحی نو از خطوط و کلمات 

هدای ادبدی، هدندری  ها و ظرفیت ای شود برای کشف توانایی روزنه »سبزآبی«خرسن. و امی.وار، برآنیم که به مرور 
 دخترانمان 

  
 ارادتمن.
 شیما حی.رپور
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 حرف ما



 داستان 



 

 

 نوشتی  را   اولین کلمه

 ی پرنور شد و چشمانت دو ستاره
 

 روژینا باوند سوادکوهی 

 ی دهم پایه
 

 

تهر   گويند: هرچه  امهواخ وهرن ها  می

تر. هرچ  باد  هديهدتهر   فرسايش عمیق

ها بیشتهر. ههرچه   امكا   كستن  او 

اما زمانهی که  تر.  سن زيادتر  عمر کوتاه

يه  وواهم وودم را نصف کنم تنها  می

 .پیچد جمل  در سرم می

 پهايهدارتهرهها بهگه،رد   ل ها از پس سالسا  آنم ک  هر چ  من 

تهر بهرا    ديدتر ن زمهانهی الهو نهى ام باد ن وواست   وم. مى

 در حهرارتهیمرا بگويم ک   یبگ،ار از رنزقدرتمندتر  د  است. 

هايم ب   عهله   الاقت فرسا قرار دادند  تا ساوت   وم. انگار فرياد

ها سكوت ن تاريكى مطلق؛ بر  داد  بعد از ساعت ها  اتش جا  مى

  دم .  آجررنی زمین گ،ا ت   دم. ن 

مدرس  سهاوهته   هد  گرفتم.  در زمینی ک  محل ساوت ي  مدرس  بود بین هزارا  هزار آجر ديگر قرار

 در مدرس  پیچید.ی کودکا   ن صدای وندهها رديف رديف چیده  دند.  بزرگ  رن ن ن زيبا.  صندلى

  داستا  
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کودکا  وو حال ن پر ا تیاق سر جهاههايشها  

 . لبخندش تنهااز مقابلم عبور کرد »ان«نشستند.  

چیزيست ک  هیچ نقت فراموش نخهواههم کهرد. 

هیجانش  بی  ب  وودکار  بود ک  برای انلهیهن 

نو ت. رنز بعد نقتی ديدمش بها  ای مى بار کلم 

ونديد. بیست گرفت  بود.  الهبهته   میصدا  بلند 

گريسهت.  باری هم ب  من تكی  داده بود ن می  ي 

اين مدرسه  بهودم ن  »آجر«من يكی از هزارا  

نام ها   »ان«تمام دارايی اين مدرس . آری  »ان«

زياد  دا ت ن دارد: رامینا  نورا  رنژينا  تارا. ههر 

فردند امها  ها  ي  انسا  منحصرب  کدام از اين نام

ههر  ها را ب  ي  اندازه دنست دارم. ی آ  من هم 

است ن هر واالره مانهنهد   رنز برای من واالره ای

ام  کند. من آجر اين مهدرسه  ترم می معجونى قو 

هها   ها  وو هی ها  گري  گويى ک  سر ار از ونده

 هاست.. ها ن تالش دنستی

 

 

په  از گهتشهت  »او«دانم کهه  می 

رتمند و کامل از اینجا خهواههد قدها، . سال

رفت.اما تا همیشه لبخندش مرا  یاد اولهیهن 

 .اندازد ى آن خودکار آبى می کلمه

 

ی دنم  نقا ی: يسنا نقابی  پاي   
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 دوباره پرواز کن آقای ژولو ژاال

 ی نهم دایانا رحیمی، پایه

 

 

 

 

ی آور تنها ساوهتهمها  آجهری  ژنلو ژا  ساکن البق 

دن هفت  ن پنج رنز ديهگهر ان  . تاک است ویابا  تی 

 ود ن بايد مثل هر سال تولدش را  سی ن س  سال  می

تنهايی جشن بگیرد. ژنلو مسئول ودمات درن   هری 

زندتر از ساير کارمندا  به    بان  مرکزيست ن هر صبح

زنهد ن  رند. ان موقع راه رفتن سوت می محل کارش می

قدم تها انلهیهن   1۰۴۳ مرد. تا بان   هايش را می قدم

ی تنها دنستش نهوکهنهوک  قدم ن تا وان   5۵فرن گاه 

ی ژنلو ژا  تنها ي  پنجره کوچ  در    قدم. وان   ۵561

سالن پ،يرايی دارد ک  آ  هم رن ب  دروت بید حیهاط 

چهیهز  ۵  ود ن جز نور ضعیف برخ  ماره پشتی باز می

رنی پهنهجهره  ها رنبه  ان  ب .دهد ديگری نشا  نمی

وهوانهد. ژنلهو ژا  بهروهی از  نشیند ن کتاب می می

 بار ووانده . 1۵هايش را بالغ بر  کتاب

 
ی
یم
رح
نا 
ايا
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 : 
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 صبح ۴:18یکشنبه ساعت 

زمین سفید ن ديوارها سردتر از همیش  بودند. ژنلو از سكوت ن سردی وهانه  

اش را پو یهد  در را  حدس زد بیش از ي  متر برف آمده. پالتوی همیشگی

ای  ای در ویابا  نبود. چاره ها پايین آمد. هیچ تاکسی بست ن با احتیاط  از پل 

دقیق  راه رفتن ن يهازده بهار زمهیهن  ۰۳بعد از   ندا ت جز اينك  پیاده برند.

صورتش از سهرمها پاهايش تا زانو در برف بود ن وورد  ب  سر ویابا  رسید. 

 ای ندا هت سووت. حال آنك  تا بان  هنوز س  چهارراه ديگر راه بود. چاره می

زدگهی  جز نرفتن. با دفتر بان  تماس گرفت ن اعالم کرد ب  واالر بارش ن يه 

 تواند ب  اداره برند.   نمی

موقع باز کرد  در حیاط توجههش   ب  وان  برگشت

ب  صندنق پستی جلوی وان  جلب  د ک  حهدند 

ي  متر برف رنيش نشست   يادش آمد سالههاسهت 

در صندنق را باز نكرده  جلو رفت  ن نهگهاههی به  

داول صندنق انداوت: ي  نام  برای ژنلو ژا  به  

 تاري   دن رنز پیش  بعد اين هم  سال نام  دا ت. 

ها با  رفت با ي  چاقهو  دانست ترسیده  يا وو حال  ده. با سرعت از پل  نمی

ی دست نو ت  همراه ي  عكس قديمهی. عهكهس  پاکت را پاره کرد. ي  نام 

ههای گلهلهی بهازی  وودش بود نقتی  ش سال دا ت ن در باغ وان  با لبهاس

هايش از  دت وهنهده  هواپیمای  كست  در دست دا ت ن چشم ي کرد   می

ی عكس بودند  مادرش رنی چمن  جمع  ده بود. پدر ن مادرش در پس زمین 

زير عكس نهو هته   هده بهود:    داد. ها آب می وواند ن پدرش ب  گل کتاب می

مه  از الهرف  . نهالرزيد ن بدنش سرد بهود . دستانش کمی می1117تابستا  

 ند.ووا پیرمرد دنست دا تنی همساي  بود ک  در کودکی برايش داستا  می
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 ا  برند ن  پیرمرد از ان وواست  بود ک  ب   هر قديمی

ان را مالقات کند. نو ت  بود ي  امانتی پیش ان دارد 

ک  بايد  خصا ب  دستش برساند. ژنلو نام  را رنی میز 

هايش را بست. اين سهخهت تهريهن  گ،ا ت ن چشم

گرفت. صدای مهادرش  در  تصمیمی بود ک  بايد می

پسهر « گهفهت: گو ش پیچید که  ههمهیهشه  مهی

ی هیجا  انگهیهزی  دانم ک  آينده ی من  می العاده فوق

 »در انتظارت است.

با عجل    » من بايد برنم!« :  با صدای بلند گفتن  ژنلو نفسی عمیق کشید

چهمهدا  قهديهمهی تا  هم  جا را گشت.  ن ا فتگی ب  سمت اتاق رفت

  هايش را تا نكرده داول چمهدا  انهداوهت لباس.  اش را پیدا کند چرمی

تا ن در را بست.   ال گردنش را بردا ت  اش را دستش کرد ساعت مچی

 هر الور  ده سوار ي  تاکسی  د ن   ساعت راه بود ۵ايستگاه راه اهن 

ن ايهن   کشهیهد  هر نفس می  کرد ویابا  بود ين بار تنها چیزی ک  ب  ا  نگاه می. اب  الرف ايستگاه رفت 

ي  بلیط    ب  سمت دک  ی بلیت فرن ی رفت.  کرد نخستین باری بود ک  ژنلو ژا  اينگون  ب   هر نگاه می

مردم نگاه  ب در ايستگاه قطار ب  انتظار نشست  بود ن . بامداد بود ۵برای  هر زادگاهش ساعت حرکت حدند 

پدرش دست ژنلو را محكم گرفت  بود ن برايش .  ياد رنزی افتاد ک  با پدرش ب  اين  هر امده بودند.  کرد می

قطار سهوت   رفت 1۳ب  سمت سكوی    ب ۵کرد. با وره ساعت  های  جاع را تعريف می ی قهرما  قص 

های  هههر  ویابا   » ب  مقصد رسیديم.« با صدای متصدی قطار بیدار  د:   صبح فردا.  کشید ن ب  راه افتاد

آدرس را   انرد. ها را درمی وواند ن ادای ابرقهرما  آناز می  هايی بودند ک  ژنلو کودکان  در آ   بی  هما  رنز

ی قديمی پیرمرد از چوب دروت بلوط ساوت   ده بود. میز ن صهنهدلهی  واالر دا ت. وان  ویلی ووب ب 

های کوچكهی در  . جوان  د چوبی زيبايی در بالكن قرار دا ت ن از راديوی رنی میز سرند محلی پخش می

 ها بود. های بزرگ گل رز کنار نرده ها سبز  ده بود ن گلدا  درز کا ی

  داستا  
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 ود. پیرمرد در را باز کرد. هما   تر می  نید ک  معلوم بود ب  در نزدي  ن نزدي  ی پیرمرد را  صدای سرف 

ای به  تهن  ی سهورمه  ای بژ ن پیراهن چهاروان  ها  لوار پارچ  دا تنی  مثل هما  نقت قد بلند ن دنست

دا ت. پیرمرد با تعجب ب  صورت رنگ پريده ن چشما  کمی قرمز ژنلو نگاه کرد. لبخند مههربهانهی رنی 

 رنی صندلی چوبی نشست. پیچ راديو را بست ن ادام  داد»با وره آمدی! «صورتش  كل گرفت ن گفت

 ساوتم  نقتی از اينجا رفتید تو ویلی کم سن ن سال بودی. مودب ن بازيگوش. برايت با چوب اسب می«

 

 
کهنهد  ی آ  جسم عجیبی ک  در آسما  پرناز مهی کردی. ي  رنز آمدی ن درباره تو رنی چمن ها بازی می

از آ  رنز ب  بعد جای نشهسهتهن   چوبی ساوتم.پرسیدی  گفتم اسمش هواپیماست ن برايت ي  هواپیمای 

پیرمرد بها  »پريدی. آرزنی پرناز در سرت افتاده بود  پر از رنيا ن امید بودی دنيدی ن می ها  می رنی چمن

ژا   جسمم کمی پیر  ده امها ههنهوز احسهاس   من هنوز هما  هستم ژنلو « صدای بلند ونديد ن گفت: 

  »ام. تو چی؟  تو هم هنوز هم هما  ژنلو کوچولوی بازيگوش هستی. مگهر نه ؟ کنم پر از امید ن  ادی می

  عزيهز ها  بهود  ی قديمی وان   ی پشت سرش ژنلو ژا  از رنی ادب لبخندی زد ن سرش را چرواند  کلب 

گلدا  های والی  ژنلو ژا  از  نسط بهاغ   های بزرگ پنجره  نرده های قديمی ک  دن تا يكی  كست  بودند

ها پوسهیهده  های سفید رنی مبل پارچ ن  در را باز کرد ن نارد وان   د. ديوار ها ترک وورده بودند.  رد  د

صهدای .  ی دنم پر از از قاب عكس بود. دستی بهر رنی ديهوارهها کشهیهد البق .  ها با  رفت بودند. از پل 

صندنق پشت در اتاق رفت. ي  دفتر .سراغ ی مادرش در سرش پیچید های  بان  های پدرش ن   يی ونده

 ی انلش نو ت  بود:              ها در دل صندنق جامانده بود ک  مادرش با وط در ت ن زيبايی در صفح  سال

            

 «شود. و خورشید هرصبح از نو متولد می»                                                               
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زیست محیط  



 محیط زيست

 

 سخنرانی گریتا تونبری 

 ساله در تدتاک  51فعال محیط زیست 
 

 ی دهم پایه ،آبادی : پرنیان تاج  ترجمه
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ساله بودم برای اولین بار راجع به چیزی بده  8وقتی که 

نام گرمایش زمین یا تغییرات آب وهوایی شندید.م کده 

ظاهرا دلیلش ما انسان ها بودیم  به من گفته ش.ه بدود 

چراغ را خاموش کنم تا انرژی از دست نرود و کاغذ هدا 

را  بازیافت کنم تا به حفظ منابع کمک کنم  یادم اسدت 

هدا،  کردم خیلی عجیب  است کده انسدان که فکر می

ای از جانوران هستن.، تواندایدی  موجوداتی که خود گونه

این را داشته باشن. که آب و هوای زمین را تغییر ب.هند. 

و درست وقتی که این تغییرات در حا  رخ دادن اسدت 

راجع به چیزهای دیگری جز این اتفاق صحبت کدندند.  

کندم  خواست هنگامی که تلویزیون را روشن می دلم می

همه چیز راجع به این حادثه باش.  در سرتیترها، رادیو و 

روزنامه  مانن. وقتی که جنگی جهانی در حا  رخ دادن 

گفدتدم  زد  با خود می بود و هیچ کس حرفی جز آن نمی

های فسیلی آنق.ری ب. اسدت کده  اگر سوزان.ن سوخت

توانیم ماننن. قبدل  کن.، چگونه می زیست ما را ته.ی. می

به زن.گی ادامه دهیم  چرا هیچ محد.ودیدتدی اعدمدا  

کدندند.؟  شود؟ چرا این کار را غیرقانونی اعالم نمدی نمی

ها با عقل من جور در نمی آم.  انگار کده بسدیدار  این

سالم بود، بیمار ش.م  احسدا   11غیرواقعی بود  وقتی 

افسردگی کردم و دیگر صحبت نکردم، چیزی نخوردم و 

کیلوگرم وزن کم کردم  بع.تر تشدخدید   11ماه  2در 

داده ش. که من درگیر سن.روم آسپرگر )نوعی اوتیسدم،، 

اختال  و وسوا  فکری و سکوت انتخابی هستم  بده 

کنم کده ززم  زبان ساده یعنی فقط مواقعی صحبت می

برای کسانی که در است و ازن یکی از آن مواقع است  

طیف اوتیسم هستن. تقریبا همه چیز یا سیاه و یا سفید. 

است  ما در دروغ گفتن خوب نیستیم و از شدرکدت در 

های دسته جمعی که به نظر برای شما خوشدایدند.  بازی

کنم از خیلی جدهدات مدا  می فکر بریم  است لذت نمی

ها برای مردم عادی عجیب و غریب هستیدم   اوتیستیک

مثل شما که برای ما عجیب هسدتدید. بده خصدو  

گویدند.  شود  همه می هنگامی که صحبت از بحران می

که تغییرات اب و هوا یک ته.ی. برای حدیدات مدا و 

مهمترین مسأله در این زمان است  اما همه مانن. گذشته 

ای  دهن.  اگر انتشارگازهای گلخدانده به زن.گی ادامه می

بای. متوقف شود پس بای. آن را متوقف کندیدم   ایدن 

 موضوع برای من یا سیاه است یا سفی.  
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ی  وقتی صحبت از نجات یافتن است هدیدچ نداحدیده
مان. یا مانن. یدک تدمد.ن ادامده  خاکستری ای نمی

 دهیم  ما بای. تغییر کنیم  دهیم یا ادامه نمی می
کشورهای ثروتمن.ی همچون سوئ. بداید. کداهدش 
صادرات خود را با ح.اقل پانزده  درص. در هدر سدا  

توانیم کمتدر از دو درجده  شروع کنن. و اینگونه می
گرمایش داشته باشیم )که ه.ف ماست،  اگرچه هیئت 

، به تازگی اعدالم (IPCCدولتی تغییرات اقلیمی  بین

درجه سیلسیوسی هدم بده  1.۱کرده که حتی کاهش 
مق.ار زیادی تاثیرات تغیرات جوی را کاهش خدواهد. 
داد  اما فقط می توانیم تصور کنیم که چه تداثدیدری 

به ن.رت کسدی اقتصاد دارد  برروی کاهش صادرات و 
کن. که ما در آسدتدانده  درباره این حقیقت صحبت می

ششمین انقراض بزرگ زمین قرار داریم، که در ایدن 
شون.، که با  گونه زیستی منقرض می 211دوره روزانه 

و  1،111سرعت انقراض امروزه این مدقد.ار بدیدن 
برابر بیشتر از مق.ار طبیعی است  نه کسی تدا  11،111

کنون درباره جنبه برابری یا ع.الت جوی صدحدبدتدی 
کرده، که در جای جای توافق پاریس به وضوح به آن 
اشاره ش.ه، و قطعا برای اجرایی ش.ن آن هدمدکداری 
بزرگی در مقیا  جهانی ضروری است به این معنا که 

سدا   12تا  ۶کشورهای ثروتمن. صادرات خود را طی 
صفر برسانن. و به این ترتدیدب کشدورهدای   آین.ه به

فقیرتر این شانس را داشته بداشدند. تدا اسدتداند.ارد 
هایی که هم اکدندون  زن.گیشان را با ساخت زیرساخت

در اختیار دارن. از قبیل جاده، م.رسه، بیمارستدان، آب 
آشامی.نی به.اشتی، برق و غیره، باز ببرند.  چدطدور 

توانیم انتظار داشته باشیم که کشورهایی مانن. هن.  می
و نیجریه از بحران تغییرات جوی جلوگیدری کدندند. 
درحالیکه ما که همه چیز را در اختیارداریم  ما حتی به 

چرا  کنیم  تعه.اتمان در توافقنامه پاریس هم توجه نمی
دهیم؟ چرا آنها عمدال در  صادرات خود را کاهش نمی

حا  افزایش هستن.؟ آیا ما آگاهانه سدبدب اندقدراض 
شویم؟ آیا ما خبیث هستیم؟ البته کده نده   بزرگ می

کنن. چون اکثر آنها از  مردم همان کارهای قبلی را می
عواقب کارهایشان در زن.گی روزمره آگاهی ن.ارن.، و 

دانن. که به تغییر فوری نیاز است  همه ما فکر  آنها نمی
کنیم که بقیده  دانیم، و همه ما فکر می کنیم که می می

 دانن.، اما اینطور نیست  چطور بای. ب.انیم؟  هم می

اگر واقعا بحرانی در کار بود، و اگر این بحران ناشی از 
  هدایدی دید.ه های ما بود، شما ح.اقل نشانده صادرات

هدا  بودی.  نه فقط شهرهایی زیر سیل رفته، مدرگ ده
هایشدان بدا خدا   هزارتن و تمامی مردمی که خانه

دی.ی.   هایی می یکسان ش.ه است  شما بای. مح.ودیت
 بینی.   اما نمی
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کن.  نه نشست  هیچ کس هم در مورد آن صحبتی نمی
اضطراری و یا تیتر خبری و نه خبر فوری هیچ کدس 

کن.، انگار که ما در شرایط بدحدران قدرار  کاری نمی
م.اران سدبدز  ن.اریم  حتی بیشتر دانشمن.ان یا سیاست

فقط به پرواز دور دنیا، کنفرانس و میزگردهای مختلف 
کنن.  اگر بتوانم تا ص. سا  دیگر زن.گی کنم  اکتفا می

زن.ه هستم  اگر شما امدروز بده  211۲آن وقت سا  
 21۱1توانی. به فراتر از سدا   ان.یشی.، نمی آین.ه می

فکر کنی.  تا آن زمان، من در بهترین شرایط هم بده 
بع. از آن چده   ام  ان.ازه نیمی از عمرم را زن.گی نکرده

من هفتادوپنجمین سدا   2198افت.؟ سا   اتفاقی می
هایی داشته  گیرم  اگر بچه یا نوه تول. خود را جشن می

باشم، شای. آنها آن روز را با من بگذرانن.  شای. آنها از 
ی مردمی که در سدا   من درباره شما بپرسن.، درباره

حضور داشتن.  شای. آنها بپرسن. که چرا شدمدا  2118
 کاری نکردی. در حالی که هنوز فرصت داشتی.  

دهیم بدر  آنچه که امروز ما درست یا نادرست انجام می
های بع.ی ما تداثدیدر  مان و نسل زن.گی ما، یا کودکان

گذارد  آنچه که ما امروز درست یا نادرست اندجدام  می
توانیم در آین.ه آن  هایم نمی دهیم، من و هم نسل می

را تغییر دهیم  به همین خاطر وقتی در آگوست امسا  
که م.رسه شروع ش.، تصمیم گرفتم روی زمین بیرون 

ای راه  پارلمان سوئ. دراز بکشم  اعتدصداب مد.رسده
ها به من گفتن. که بای. به جای این کار  ان.اختم  بعضی

به م.رسه بروم برخی هم گفتن. که بای. در  بخواندم 
بحران تغییرات »تا دانشمن. هواشنا  شوم که بتوانم 

را حل کنم  اما بحران تغییرات جوی هدمدیدن  «جوی
 ازن هم حل ش.ه است 

هدا را در  ما همین ازن هم تمامی حقایق و راه حل 
اختیار داریم  ما تنها بای. برخیزیم و تغیدیدری ایدجداد 

ای در  بخوانم که در  کنیم  و چرا من بای. برای آین.ه
 آی.؟  آن دیگر هیچ کس هیچ کاری از دستش برنمی
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یادگیری مطالب موجود در سیستم آموزشی به چه کار 
آی. وقتی که مهمترین حقایق ارائه ش.ه در هدمدان  می

سیستم آموزشی به وضوح مفهومی برای جدامدعده و 
گوین. که سدوئد.  سیاستم.اران ما ن.ارد؟ بعضی ها می

کنیم اهمدیدت  کشور کوچکی است، و اینکه ما چه می
ها  چن.انی ن.ارد  اما به نظرمن وقتی فقط بعضی از بچه

توانن. به تیترخبری   تنها با چن. هفته م.رسه نرفتن می
در کل دنیا تب.یل شون.، تصورکنی. که ما اگر بخواهیم 

توانیم انجام دهیم،  حاز تقریدبدا بده  چه کارهایی می
ایم و در اینجا اغدلدب  هایم نزدیک ش.ه پایان صحبت
هدای  کنن. تا در مدورد امدید.، پدندل افراد شروع می

خورشی.ی، انرژی باد، اقتصاد م.ور و چیزهای دیدگدر 
خواهم چنین کاری اندجدام  صحبت کنن.، اما من نمی
ایدم و  های خوشبیندانده زده دهم  ما سی سا  حرف

ما متاسفم آنها ثدمدری اایم   های مثبت ارائه داده ای.ه
ن.اشتن.  زیرا اگر اثر داشتن.،  صادرات بای. تا کدندون 

یافت  اما کاهشی ن.اشته است  ما قطعا بده  کاهش می
امی.واری نیاز داریم و البته که بای. امی.وار باشیم  امدا 
بیشتراز امی. به عمل نیاز داریم  به محض آن که عمل 
کنیم امی. همه جا هست  به جای آنکه به دنبا  امید. 
باشیم، به دنبا  عمل باشیم و ب.انیم بع. از عمل است 

میلیون بشدکده ندفدت  111آی.  ما روزانه  که امی. می
تغییرآن درنظرگرفدتده   ی کنیم  سیاستی برا مصرف می

نش.ه  هیچ قانونی برای نگه داشتن نفت در زمدیدن 
وجود ن.ارد  بنابراین ما نمی توانیم دنیا را با پیروی از 
 قوانین حفظ کنیم چون خود قوانین نیز بای. تغییر کنن. 

 همه چیز نیاز به تغییر دارد 

 و از امروز بای. تغییر را شروع کرد  
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 ی ما افتاده زمین، مادر مهربان غریب

 ی مهسا محمدحسینی، مربی آتلیه هنر نوشته
 

 
آمدیدز بدا  مراقبت از زمین و داشتن رابطه صلح

تدریدن  داران، یکدی از اصدلدی گاه جان زیست
که آدمیدان  های چن.سا  اخیر است  این دغ.غه
های جان را بسته و با فوزد و سکه و دود  چشم

و زباله کمر به قتل زمین، این مدادر تدندهدای 
ان.، چیزی نیست که بتوان ساده از  پناه بسته بی

آن گذشت  مگر انسان چن. خدانده دارد؟ جدز 
همین یک زمین مهربان که هرچه دارد و ن.ارد 

بخش.، داریدم مدگدر؟  منت می دریغ و بی را بی
تدریدن  های نخستین زن.گی بشر، طدالیدی سا 

های اصیل  ست که بتوان مفاهیم و ارزش دورانی
و معنادار را نهادینه ساخت و برای آیدند.گدان، 

گدذاری  گذاری کرد  این است که پدایده سرمایه
  کردن چراغ  محیطی و روشن  تفکرات زیست

ترین ارکان تربیتی دانست  و یکی از ابزارهای کارآم. و نافع برای انتقا  مدعدندا و  مصالحه با طبیعت را بای. از اصلی
ها و ساخت باورهای بد.یدع  آمیزترین شیوه برای تغییر نگرش ، صلح -در معنای عام و خا -مفهوم، هنر است  هنر 

تر، ه.فمند.تدر، مدفدید.تدر و  چه را که انسان برای زن.گی آرام بریم تا با فرزن.انمان، آن است  ما نیز از هنر بهره می
هایش شدروع  ها و غم تر نیاز دارد، در  و تجربه کنیم   به همین دلیل پس از گفتگو درباره زمین و شادی بشردوستانه

کن. و حیوانات را از  ها را قطع نمی جا کسی درخت داشتنی و شاد و ارام کردیم که در آن به کشی.ن کره زمینی دوست
هابدز کده  آین. و به قو  توما  ها جز برای سالم، به ساحل نمی ان. و نهنگ ها جاری و دریاها پاکیزه برد، آب بین نمی

گفت انسان، گرگ انسان است، ما از زمینی گفتیم که انسان دوست و همراه انسان است و از هدر خدانده و هدر  می
 شدود  ترین ص.ای آفرینش است، شنی.ه می نوای ملکوتی خن.ه کودکان که مق.   سرزمین آن، ص.ای آواز پرطنین و

 مان باش.  افتاده حواسمان به زمین، این مادر مهربان غریب

۵۵ 
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 » سالم نوآور«ی  بخشی از نامه

 ی نوآور آموخته دانش -ی فرشته تراکمه پور  نوشته

 

ترس. چون آین.ه مه آلود و  ترس.   می انسان همیشه از تغییر می
پرپیچ و خم است و انسان در برابرش هراسان و گدم شد.ه در 

خواه. حتی یک ق.م هدم  مان.؛ جایی که دیگر نمی نقطه ای می
من هدم   جای امنیست »حا «کن.  تر رود چون فکر می پیش

ترسی.ه بودم و آن نقطه ی امن برای من، پرتگاهی بود که دی.ه 
هایی که از این.ه داشتم، خودم را به  ش.  با تمام وهم و خیا  نمی

یک هفته ماند.ه   جریان زن.گی سپردم و مسیرم را عوض کردم
ام را عوض کردم و پا به  به امتحانات ترم او  سا  دهم، م.رسه

  کدند. دنیای نوآور گذاشتم و حس کردم دنیایش چق.ر فرق می
ی خودمان، انسانی و تجربی و ریاضی  های پایه خیلی زود با بچه

ی خوبم، کار گروهیمان در  ها آب ش.  سا  دهم اولین تجربه هایم مثل یخ در آفتاب دوستی بچه دوست ش.م و تر 
ی ج.ی.ی بود  نوآور تجربه  ها در نمایشگاه کمان گرفتم کمان بود  لی.ر و عکا  بودم و هزاران عکس از فعالیت بچه

  های ناهار همیشه بهترین قسمت روز بودن. هایم تمامی ن.اشته باش.  زنگ که دیگر سر به زیر نباشم و شیطنت کردن
که -ی اولین امتحان فیزیکم را  وقتی برگه  آورد هایمان ص.ای دبیرها را درمی زدیم و جیغ و فریاد کف حیاط دایره می

معلمم را شنی.م دوباره شروع کردم به در  خدواند.ن   »آفرین دخترم«دی.م و  -بازترین نمره کال  را گرفته بودم
یادم هست که سه ماه مان.ه بود به کنکور، همه چیز را رها کردم و چنان به در  چسبی.م که بع. کدندکدور حدس 

شب پشدت مدیدز ده هایی که از هفت صبح تا  کردم چیزی از من جا مان.ه  عجیب است که آدم دلش برای عذاب می
گفت هیچ وقت دیر نیسدت،  کشی.، تنگ شود  ولی من آن روزها دوست داشتم، چیزی در قلبم بود که می پانسیون می

من ! خواهی تغییر ب.هی کار شوی و از او  تا اخرش را، همونطور که می توانی دست به آین.ه مبهم نیست و خودت می
را  »حا «ها عقبم، چون من فقط  خواستم  ب.ون در نظر گرفتن اینکه ماه ای که می هم شروع کردم به ترسیم آین.ه

هدای  ی شنی.ن آفرین مفهومی ن.اشت  من تالشم را کردم چون تشنه »آین.ه«و  »گذشته«داشتم و در آن سه ماه، 
ش.، نوآور،  فقط در  نبود، زن.گی بود  خوشحالی بود و  بیشتری بودم  با بهتر ش.ن نتایج، خستگی ام کم و کمتر می

وجبی  های نیم شور و نشاط   مشکل هم داشتیم، پله های تمام نش.نی تا طبقه سوم، گرما و سرما و سر ص.اهای بچه
دبستان     ولی خوب، نوآور بود و سه سا  زن.گی، جایی که دیگر خانه ی ما بود و د  کن.ن از آن سخت بود!  آن 

 انگیز، خاطره ای ش. پر از تجربه و خوشحالی و ناراحتی  آین.ه ی ترسنا  و هرا 
 ! نوآور، برای ما خانواده بود و ما فرزن.انی بودیم که بالخره از زنه پری.یم و پرواز کردیم ! در اوج
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 پایستگی حضور
 ی نوآور آموخته دانش -ی پانیذ زنگنه  نوشته

 

 

نویسم ح.ود هدفدت سدا  از  امروز که برایت می

اخرین باری که برای تو دست به قلم ش.م میگذرد، 

مرا یادت هست؟ من همانی هستم که تدو مدثدل 

ای مهربان در دوران نوجوانی او را هدمدراهدی  دایه

کردی  ق.م به ق.م پله های زن.گی را باز رفتیم ، 

به پشت بامی رسی.یم و از باز ، شدهدر را ندگداه 

کردیم   با چم.اتی پر از عشق ،ق.رت،اعتدمداد بده 

نفس ،توانایی متفاوت ان.یشی.ن و چن. بع.ی بودن 

من را عازم راه ج.ی.ی کردی  پانیذ رفت به سدوی 

علم حیات، شناخت زیستی که در ان شناوریم، علم 

ها، چهار سا  از عمر او در دانشدگداهدی در  سلو 

ی این علم جذاب گذشت اما برای  قلهک به مطالعه

روح کنجکاو و جست و جوگر او اکدافدی ندبدود  

موسیقی را دنبا  کرد، سالمتی و تغذیه هدمدیدشده 

ای  برایش مهم بود و وردش را به صدورت حدرفده

ی علمی دانشگاه مسئولدیدت  ادامه داد و  در نشریه

های مختلف را بر عه.ه گرفت  شناخت پتدانسدیدل 

ها را م.یون دید.ی  های مختلف و بالقوه کردن ان

در  ۲است که تو به او دادی  به یاد دارم  در کمان 

ی  دو زمینه فعالیت کردم، در بخش هدندر غدرفده

مربوط به فیلم سازی و در بخش فیزیک مکانیدزم، 

 ی مربوط به کیف هوشمن.   یادش بخیر،  غرفه



ها از میا  نام   

 
ی خستگی از زیباترین خاطرات ان دوران است  بع. از کنکور کدم و بدیدش بده هدم  روز های نمایشگاه با همه 

زدیم، کنار دبیر پژوهش زیست م.تی کال  را همراهی کردم و بع. کارگاه خالفیت که محتوای آن تب.یل بده  سرمی

گشدتدم، وارد  ش.ی و من هم  همچنان به دنبا  راز حیات و زیست می تر می نشریه داخلی  تو داشتی بزرگ و بزرگ

روی تختده  »حیات چیست؟«ی کال  کارشناسی ارش.، ،استاد سوالی با عنوان:  دنیای بیوفیزیک ش.م  اولین جلسه

 ی همیشگی من و آن وقت بود که متوجه ش.م در مسیر درستی هستم  نوشت، همان دغ.غه

 

 نوآور عزیزم 

داشته ام بدرایدت  -ام از تو ، تاکنون از زمان ج.ایی-من از سفرهایی که 

سوغاتی اورده ام  ه.یه من به تو و مسافرانی که اکنون مسئولیت ان ها با 

ما است دانش و هنری است که تا کنون کسب کرده ام  هرچن. که علم و 

هنر اقیانوسی بی انتها است و هرچه ب.انی گویی هیچ نمی.انی  از تدو بده 

 »فددرزندد. مددرا هددیددچ مددیددامددوز بدده جددز عشددق«یددادگددار دارم؛ 

دانش اموزانی که تک تک انها برایم بی نهایت عزیز و ارزشمدند.ند.  و 

برایشان دغ.غه دارم،  آنچه در کال  پژوهش ما ارائه میشود متفداوت از 

گدیدرد و  کال  درسی است     جهان بینی هر فرد مورد ارزیابی قرار مدی

ی پژرهشی و  گیری ای.ه های فکر و خالقیت خودشان منجر به شکل جرقه

ها، نوعی خودشناسی، نده  شود، توانایی دی.ن فرای مرئی بحث کالسی می

ی آن مسیر پژوهش هم  وسیله ای که به فقط در  و پژوهش  خودشناسی

هدا،  شود  توانمن.ی اجرایدی کدردن اید.ه شود قابل در  می تر می راحت

کنیم و در ندهدایدت  ها که میان مسیر با آن برخورد می رویارویی با چالش

ام در  ی مثبت یا منفی  بخشی از نوجوانی و اکنون جوانی رسی.ن به نتیجه

بخش بوده و  ها همیشه برایم لذت گذرد فارغ از نتیجه، این بودن کنارت می

پله را برای کسداندی کده  خوشحالم که این بار با کمک هم مسیر این راه

کنیم  راه به روزتر ش.ه امدا تدا  ام روشن می ها بوده روزگاری شبیه به آن

 همیشه بوی نوآوری در آن مان.گار است  
 

  78پاییز 
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 گزارش



 گزارش

 

 ی غتایی کامل برای فضانوردان  ی وعده از تهیه   

 ساخت محلول نانوباکتریالتا                                                          
 

 

 

 8۰گزارشی از رویداد علمی کمان 
 ی دهم آبادی، پایه پرنیان تاج

 

 کند کاماخ با م تیر را تن       آرزنيم می چو  کما  در بازن آرد سرنقد سیم
 

 

پژوهش تالشیست در جهت توسعه دانش موجود در 

هایی که بشر در زن.گی با آن سر و کار دارد و  زمینه

پژوهشگر کسی است که نگاهی کدندجدکداوانده و 

های اطراف خود دارد و نسبت به  موشکافانه به پ.ی.ه

گذرد حسا  است  ما در ندوآور  آنچه در اطرافش می

ایم پژوهشگر باشیم و با ذهدندی  همواره تالش کرده

های تازه باشدیدم   پویا و پرسشگر در پی یافتن پاسخ

هدا در  هدای مدا ندوآوری هر سا  نتایج پدژوهدش

نمایشگاهی به نام کمان در معرض دی. عموم قدرار 

گر عزم و  ی او  ت.اعی در وهله کمانگیرد  شای.  می

های  ش.ه و ه.ف   ساختهکاوش مهارت اراده و نوآوری ی  کمانگیر باش. اما کمان نوآور بر اسا  چهار واژه ق.رت آرش

بزرگ و الهام بخش را برای زن.گی بهتر نشانه گرفته است  در نوآور پژوهشی ارزشمن. است که با سوا  و کنجکاوی 

آموزان است کده هدمدراه  گری در دانش آموز آغاز ش.ه باش.  بنابراین اولین گام، تقویت روحیه و مهارت پرسش دانش

آی.  حا  آنکه جستجوگری و پژوهش الزاما مطالعه و کشف بخش ناشناخته طبیعت  وجود می شناخت مطالعه طبیعت به

 توان همین دنیای شناخته ش.ه را کن.وکاو کرد   و هستی نیست، اتفاقا برای شکل گرفتن سوا  خوب و مناسب، می

 

۵8 



 گزارش

های خود را در نمایشدگداه  ی بررسی ها جستجو و کارگروهی نتیجه آموزان دبستان و دبیرستان نوآور پس از ماه دانش  

 و با شور و اشتیاق از دستاوردهای خویش سخن گفتن.    کمان به معرض نمایش گذاشتن.
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رو هستن. و  های ج.ی.ی روبه ها و تجربه آموزان هر سا  با داستان نمایشگاه کمان هر سا  تکرار می شود، اما دانش 

هدای  های غیرتکراری و چدالدش تر و صبورتر و پرشورتر از همیشه هستن.  فکرهای غیر تکراری، ای.ه ناخودآگاه مصم

و پر ابهام و کمی سخدت    انگیز گوییم روزهای کمان شکل آین.ه است، هیجان غیرتکراری   برای همین است که می

ی هیجان انگیز حاضر ش.ن.،  پروژه 21آموزان دبستان با  ی او  دانش این نمایشگاه در دو طبقه برگزار ش. که در طبقه

 ی غذایی کامل برای فضانوردان   ی نسوز و وع.ه از کشف عالیق گیاه گرفته تا ساخت پارچه

 

آپ ، معماری، زیست،  انجمن پژوهشی مختلف )فیلمسازی، رباتیک، استارت 9پروژه در  91در دبیرستان هم دختران با 

 های تج.ی.پذیر، درخشی.ن.  شیمی، فیزیک و انرژی
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 وگویی یا خانم لسانی مسئو  دپارتمان پژوهش نوآور  گفت 

 به نظر شما حا  و هوای نمایشگاه چطور بود؟ 

هدا،  ها، خستگی بچه ها از اینکه نتیجه به ثمر رسی.ن تالش

دی.ن. شدادمدان  های یکساله خود را می ها و چالش دون.گی

بودن.  از دی.ن هیجان و نشاط و شگفتی بازدی.کنن.گان در 

ارتباط با کیفیت و ارزشمن.ی پروژه تحقیقدیدشدان اندرژی 

بردن. و در این ان.یشده بدودند. کده  گرفتن. و لذت می می

توانن. با تالش در خیلی از موارد از پس حل مشدکدالت  می

 بربیاین. و بر اجتماع و دنیای علم تاثیر بگذارن. 

 

 توانن. بر انتخداب رشدتده یدا  ها می به نظر شما انجمن

 ها تاثیر بگذارن.؟ انتخاب مسیر زن.گی بچه

انتخاب هریک از انجمن های پژوهشی با دقت نظر و بدا 

تحقیق و تالش فراوان در جهت ایجاد ارتباط آندهدا بدا 

های مختلف هنری، فنی، علوم پایه، مهدند.سدی و  حوزه

گیرد  در واقع تالش بر این است کده  مهارتی صورت می

ها، علوم روز دنیا و مباحث مهم دنیای علمی و  این رشته

 اجددتددمدداعددی امددروز را در بددر داشددتدده بدداشددندد.  

تالش می شود تا در این کالسهای پدژوهشدی امدکدان 

 هایشان فراهم شود  ها و مهارت آشنایی بچه ها  با توانایی
 

 شود پژوهش را به کال  در  منتقل کرد؟ به نظر شما چطور می 

یجاد عالقه و انگیزه برای یافتن پاسخ سؤازت و حل معماهای ذهنی بچه ها بصورت خودجوش به شناخت بدهدتدر ا

 ده.  جو ش.ن و دانش جذاب آموختن افزایش می کن. و تالششان را برای دانش ها از علم کمک می بچه

  گویی.؟  کلمه توصیف کنی. چه می ۲اگر قرار باش. پژوهش را در 

 من.ی، خالقیت پویایی، دغ.غه
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ز انگلیسی میانده، ا  illustrationمنشا کلمه تصویر سازی
ی فرانسوی زتین دارد و معدندی آن  مشتق ش.ه که ریشه

تصویرسازی در روشنایی، روشنگری معنوی یا فکری است  
گری تصویدری یدا داسدتدان  طو  تاریخ چیزی جز روایت

پردازی تصویری نبوده است  اما شروع داستان سرایدی بده 
صورت مکتوب خود با آغاز تم.ن های اسطوره ای وپی.ایش 
اشکا  خطوط نوشتاری )که ق.یمیتدریدن آندهدا خدطدوط 
تصویری مانن. خط هیروگلیف مصری وخطدوط مدیدخدی 
باستان از قبیل خط سومری و عیالمی، بوده است کده بده 

هدای  ها افسانه هدددددای اساطیری در کدتدیدبده کمک آن
تصویرسازی یدا  سنگی و مهرها یا پاپیرو  نوشته می ش. 

تصویرگری امروزه، یکی از شاخه های هنرهای تجسدمدی 
ی تصویری گفته می شود که  است و به نوعی از اثر خالقانه

القاکنن.ه ی تجسمی یک مفهوم یا روایت با فدرم بصدری 
تدواند. مدعدندای  است  تصویرسازی در عین حا  هم مدی

موضوعی را روشن کن. و هم بستری تازه برای نشان دادن 
وجود بیاورد  این مفهوم و روایدت  آن موضوع به جهان را به

می توان. داستان، شعر، مقاله ای در روزنامه و کتاب و حتی 
تبلیغات تجاری، سرگرمی ها و اشکا  و فدرم هدای روی 

ها باش.  تصویر سازان هر ابزاری که تداریدخ  کازها و لبا 
گیرن.   ابزاری کده  گذارد را به خ.مت می هنر در اختیار می

روغن، آبرنگ، تمپرا، اچیدگ، سدبدک  توان. شامل رنگ می
اسکرین، گراوود، کوزژ، اسکرج بورد، قلدم و مدرکدب و 

،  illustratorابددزارهددای دیددجددیددتددا  هددمددچددون 
Photoshop  ،flash   شود ، 

 گزارشی از تصویرسازی دختران نوآور

 ی دوازدهم هلیا نامی، پایه

ی نهم آوا بیات، پایه  

۰۰ 

 ی نهم نازنین مرادی، پایه
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کن. که معموز در ارتدبداط بدا مدتدن اسدت  یدک  ای از آن، داستانی را روایت می یک تصویرسازی و یا مجموعه  
تصویرسازی موفق، خواه برای صفحه کتاب طراحی ش.ه باش.، خواه برای صفحه نمایش و یا دیوار، به همان مدیدزان 
که از ق.رت توصیف و شفاف سازی روایت برخوردار است، مبین نقطه نظر طراح تصویر ساز و رویکرد او نسبدت بده 

های  ها، داستان پردازی برای آن دختران نوآور با ترکیب تخیلی اسامی حیوانات و شخصیترسانه و تکنیکش نیز هست  
 ی دزدان دریایی است یا شیرماهی کتابخوان   انگیزی روایت کردن.، فیلی که سردسته هیجان

 

 
 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 
ی هشتم آرزو درویش، پایه  

ی نهم دالرام عابدینی، پایه  

۰۴ 

ی نهم شادان نمازی، پایه  

ی هشتم آرزو عبدالمحمد، پایه  
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 معرفی مکاتب هنری

 ی دوازدهم هلیا سرفالح، پایه
  

 
 سبک در لغت به معنای طور و عمل و طرز و روش و قاع.ه و شیوه است  دو نوع سبک شناسی وجود دارد 

سبک هر طبقه اجتماعی ج.ا از تغییرات دائمی خود و م.اخالت سبک های طبقات دیگر مورد توجه  static  ایستا 1
 گیرد  قرار می

جریان سبک ها و طبقات اجتماعی از لحاظ تحوزت داخلی خود و مناسبات متقابلی که با دیگر   dynamic  پویا2
 و نیز با سایر شئون زن.گی عملی و نظری جامعه دارن. بررسی می شود 

جنبش هنری، یک جریان و حرکت هنری می باش. که تحت تأثیر تحوزت فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى، سیاسی و یا 
ىشان.  این جنبش  عوامل دیگر شکل گرفته است و براى م.تی گروهى از هنرمن.ان را به تفکر و عملکرد مشابه م  

ها بسته به بنیان و زمینه هاى ب هوجود آورن.ه و توسعه دهن.ه آن ها م ىتوانن. کوتاه م.ت یا نسبتاً پای.ار بداشدند.  
همچنین جنبش های هنری ممکن است در یک منطقه جغرافیایی خا  و تنها در یک رشته هنری رایج شون. یا بده 

 صورت فراگیر، بخش وسیعی از دنیاى هنر را تحت تأثیر خود قرار دهن. 
 پردازیم:  در این شماره به بررسی دو سبک می

 

 Impressionismامپرسیونیسم یا دریافتگری   
 

میالدی در فرانسه حرکتی در  17درآخرین دهه های قرن 
نقاشی آغاز ش. که مبتنی بر نور کده بده عدندوان مدادر 
رنگهاست، شکل گرفت و به زودی هنرهای دیگر ندظدیدر 

نام این  را تحت تأثیر قرار داد      موسیقی، مجسمه سازی و
دریافتدی از «جنبش از نام یک نقاشی از کلود مونه به نام 

گرفته ش.ه است  این شیوه مبتنی اسدت بدر  »بطلوع آفتا
نشان دادن دریافت و برداشت مستقیم هنرمن. از نور زودگذر 

های تجزیه ش.ه و تابنا  برای نمایش  با به کار بردن رنگ
در این روش اصو  مکتبی طراحی   های نور خورشی. لرزش

فندی و  پرسپکتیو،) دقیق و سایه روشن کاری و ژرفانمایی
   شود ترکیب بن.ی متعاد  و معمارانه رعایت نمی

Woman with a Parasol, 1875  by  Claude Monet 
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شکسته و کوتاه قدلدم  در این سبک نقاشان از ضربات

  کدندند. مو آغشته به رنگ های نامخلوط استفاده می

مثالً، به جای ترکیب رنگ های آبی و زرد برای تولی. 

سبز، آنها دو رنگ آبی و زرد را مخلوط نش.ه بر روی 

رنگ سبز را در نظر  حس دهن. تا رنگ ها بوم قرار می

 بینن.ه به وجود بیاورد  

 

های  های خال  و شفاف با ضرب قلم استفاده از رنگ
مستقل و تا ح.ی سریع از ویژگی های بارز آثار نقاشی 

  امپرسیونیست است
ژرژ سورا، کلود مونه، پیر آگدوسدت  :هنرمن.ان برجسته

 رنوار، آلفرد سیسلی، کامی پیسارو، ادگار دگا، پل سزان

 Surrealismسورئالیسم، فرا واقع گرایی   

یکی از جنبش های معروف هنری در قرن بدیدسدتدم 
زمانی که دادائیسم در حا  از بین رفدتدن بدود،   است

پیروان آن به دور آن.ره برتون که خود نیز زمداندی از 
دادائیست ها بود، گرد آم.ن. و طرح مکتب ج.ی.ی را 

به طور رسمدی فدرا واقدع  1722ریختن. که در سا  
این جنبش در عمل با انتشار مجلده   گرایی نامی.ه ش.

  انقالب فرا واقع گرا توسط برتون آغاز ش.

هنرمن.ان برجسته: سالوادوردالی، خوان میدرو، مدار  
شاگا ، رنه ماگریت، آن.ره ماسون، مداکدس ارنسدت، 

Village Road, 1883 by Georges Seurat 

The Grands Boulevards, 1875 by  Aguste Renoir 

The Persistence of Memory, 1931 by Salvador Dali  

The Mysteries of the Horizon, 1955 
 by René Magritte 
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 انجمن مرغ های عجیب و غریب
 

 کلی جونز  :نويسنده

 عطی  الحسینی  :مترجم

 انتشارات پرتقال

 فانتزی :ژانر

 Dorothy Canfield Fisher Childrens Book Award 

Nominee (2017) 

 ALA Notable Childrens Book (2016)  

 

7-10ی سنی:  رده  

 

ندازد  هم  بندد ن چفت در را می ا ي  مرغ عجیب ن غريب ک  وودش در را پشت سرل وودش می

 تواند زندگی را ب  هم بريزد! های ووب  ود ن هم می تواند باعث اتفاق می

 بستگی دارد!  »سوفی«هم  چیز ب  

  هايش مراقبت کند! ک  چطور از مرغ ن ب  اين

 

 

 

 

 کتاب بخوانیم
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 به: خانم یا آقای کاتالوگی، تهیه و توزیع ر نشانی: 
 کالیفرنیا، گراونستاین 

 

 آدم های عزیزی که برای اهالی مزارع کاتالوگ می فرستید:
 

شهود که  رفهته    ی تبلیغ  ما را در انبار علوف  اش دا ت ن چو  چند ماهی مهی عمو جیم بزرگ برگ  

کنم حا  ک  قهرار  توانم درباره ی آ  از ان سؤال کنم. ما ا   در مزرع  ی ان زندگی می کنیم. فكر می نمی

است توی ي  مزرع  زندگی کنیم  بايد آ  را کمی ج،اب تر کنیم؛ مثال مرغ ن اردک ن  ايد هم چندتايی 

کَرت دروت مو داريم که     الاننس دا ت َ با یم. ا   ما حتی گوج  هم نداريم  فقط تا دلتا  بخواهد کَرت

نتوانسهتم آدرس سهايتتا  را پیهدا کنهم  برای همین مامانم گفهت ک  بايد ي   .تازه هنوز انگور هم ندارند

نامه  ی رسهمی بهرای  هما بنويسهم ن در آ  کاتالهوگ دروواسهت کنهم. در برگ  ی تبلیغتا  گفت   هده 

من نمی دانم ک  چ  چیزی ممكن است ي   .ک   هما برای مزرع  های اسهتثنايی  مرغ های واصی داريد

مرغ را غیرعادی يا واص کند؛ برای همین  ايد نقتی  ما کاتالوگ را برايم بفرستید  بفهمم ن ديگر ب  آ  

فكهر می کنهم  هما بايهد بدانیهد که  مهن يه  دوتهر دنازده سهال  ی ویلهی مسئولیت پ،يهر  .فكر نكنم

هستم. موقع اسباب کشی وودم تمام نسايلم را جمع کردم ن بعد آ  ها را سهر جايشها  چهیهدم. تهازه  

مزرع  دار ووبی هم می  هوم  چو  همیش  در پرنژه ههای علهوم نمره ی الف می گیرم ن هیچ نقهت آب 

داد  ب  دان  های لوبیا ن يا ههر چیهز ديگری را فراموش نمی کنم. ب  جز اين هها بايد بگويم وودم بهلهدم 

چطور نها  را بر هت  کنم ن پن کی  درسهت کنم؛ بدن  اينك  چیهزی آتش بگیرد  وودم را بسهوزانم يها 

کفگیر را ذنب کنم؛ درسهت بروالف پدرم! پس متوج  می  هويد ک  نگ  دا هتن مرغ يا گان يا هر موجود 

  .زنده ای برای من کار راحتی اسهت؛ البت  بايد قیمتشا  ارزا  با د  چو  ما ویلی پول نداريم

 بها تشهكر از توج  تا  ب  دروواسهت مهن. منتظر جواب  هما در زندترين زما  ممكن هستم.

 
 ارادتمند 

 سوفی بران  
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 شاید عروس دریایی
 

 نويسنده: آلی بنجامین

 آرزن قلی زاده  :مترجم

 انتشارات: پرتقال

  ژانر: درام
 

 

 نامزد National Book Award 2015  

 نامزد Goodreads 2015  

 نامزد Dorothy Canfield Fisher 2017 

 

 

 
 

ی مهوجهوداتهی که   توانستیم راجع ب  نیش ن زهر ن آغاز ن پايا  ن هم  ديديم ن می کاش همديگر را می

 کنند صحبت کنیم... ها را درک نمی ديگرا  آ 

تريهن دنسهتهش  کن  تا بفهم  چرا بهترين ن صمیمی پر از سوال  ن با تمام نجود تالش می »سوزی«ذهن 

 فرنی  در دريا غرق  د؛

  ناگر ماهری بود  »فرنی«آو 

 ها با هم قهر بود   آو  دقیقن در زما  غرق  د ل فرنی  ان 

 ن آو  سوزی هنوز منتظره تا حرفهاش رن ب  فرنی بزن  ن با هم آ تی کنن...

  ده رسون  ک  زندگیش رن برای همیش  تغییر می های سوزی در نهايت ان  رن ب  حقیقتی می سوال

10-12ی سنی:  رده  کتاب بخوانیم 
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 قسمتی از کتاب:

 

گاهی نقت ها بعضهی چهیهزهها اتهفهاق  .تو دن رنز پیش  حتی قبل از اينك  من وبردار  وم  مرده بودی

افتند. بعدازظههر رنزهای آوهر ماه انت بود؛ يكی از رنزهای تابسهتا  ل الو نی ن دلگیر بعد از کهالس  می

 شهم. مادرم از داول وان  صدايم کهرد ن مهن با ديهد  چهره اش فهمیهدم اتفاق ویلی بههدی افهتهاده 

اسهت. انل ترسهیدم مبادا مشكلی برای پدر پیش آمده با د؛ اما آيها بعد از جدايی  ها  اگهر بهرای پهدر 

 »زن«مهادر گفهت:  .اتفاقهی می افتاد  برای مادرم مهم بود؟ بعد فكر کردم  ايد برادرم چیزيش  ده با د

يخچهال لحظه  ای غريهد  صهدای چ  چ  ل دنش آب ن تی  تیه  ل سهاعت رنی الاقچه  که  همیشه  

 عقهب می ماند  در گو م پیچید.

پرتوههای نهور وور هید  ماننهد ارناحهی که  از میها  ديهوار رد می  هوند  از پنجهره می تابهیهههد  رنی 

مهادر آرام حهرف مهی زد  حتی کلماتش بها سهههرعهتهی  فرش می نشسهت ن هما  جا آرام می گرفت. 

بود يا   تر  ده زما  هم سنگین دهانهش بیهرن  می آمدند. درناقع هم  چیز کند  ده بود. انگار معمولی از 

کلمه . تنها چندثانی  الول کشهیهد بهیهرن   چهار »فرنی جكسو  غرق  د«از بین رفت کامل ايد زما  

 .انلین فكری ک  ب  ذهنم رسید  اين بود ک  چقدر عجیهب اسهت .بیاينهد  اما انگار نیم ساعت گ، ت  بود

ات را گفت  با د  تو ههمهیهشه   آيهد مادر تاب  حال فامیلی چهرا ان نهام وانوادگی فرنهی را گفت؟ يادم نمی

ان گفت تهو غهرق  .غرق  د برايش فرنی بوده ای ن بعد کلماتی را ک  ب  دنبال اسم تو گفت  متوج   دم

لهرزنهد.  ن من ديدم چقدر آرام اسهت ن  ان  هايش اصال نهمهی »رفت  بود سهفر« ده ای مادر ادام  داد: 

توی مری «ن بعد انگار بخواهد ب  رن هن تر  هد  حرف هايش کم  کند  گفت:  »رفت  بود کنار ساحل«

هزار دلیل برای آ  نجود دارد. معنا ندا ت  چو   .اما معلوم است ک  حرف هايش برايم بی معنا بود ».لند

مدت زيادی از ديهد  تهو نگ، هت  بود ن تهو ب  انهدازه ی بقی  زنده بهودی. معنا ندا ت  چو  تو  نهاگهر 

ووبی بودی؛ حتی از من هم بهتر. معنها ندا هت  چهو  قهرار نبهود هم  چیهز اين الور تمام  هود. ههیهچ 

چیز نبايد اين الور تمام  ود. اما بانجود اين  مادر رنب  رنی من ايسهتاده بود ن اين حرف ها از دههانههش 

بیهرن  می آمهد؛ ن اگهر حرف هايش درسهت بهود  اگر چیزهايهی ک  ب  مهن می گفت ناقعیت دا هههت  

معنايش اين بود که  آورين بهاری که  تهو را ديدم  نقتهی رنز آور کالس  شهم با گري  در راههرن راه 

. من ب  .ديدم کشیدی  آورين دفع  ای بود ک  تو را می رفتی ن سهاک لباس های ویسهت را با وود می می

 تو نمرده بودی  نمی توانستی بمیری.  »ن   درست نیست«مادر ویره  دم ن گفتم: 
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 وبا کفش های دیگران راه بر
 

   ارن  کريچنويسنده: 

 کیوا  عبیدی آ تیانی  :مترجم

 انتشارات: چشم  )ننو  (
 

 1115ی نیوبری سال  ی جايزه برنده 

 1۰87ی جايزه پرنين اعتصامی سال  برنده 

 
 

 

 
 

سا مانكا دوتر سیزده سال  ی سرخ پوست  نمی تواند فقدا  مادرش را بپ،يرد ن ب  همین دلیل پدربزرگ 

ن مادربزرگش ب  مدت ي  هفت  ان را با وود ب  سفر می برند  سفری بلند ک  در آ  سا مانكا قدم های 

مادرش را دنبال می کند  ن در اين سفر بلند است ک  تجرب  ای عمیق ن سازنده کسب می کند  تجرب  ای 

 درباره ی قضانت کرد .

داستا  فقط قص  ی سا مانكا نیست ن  امل قص  های  خصیت های ديگر داستا  نیز اسهت  ههمها  

 خصیت هايی ک  در ابتدای داستا   مخاالب ن قهرما  داستا  با پیش دانری درباره ی آ  ها قضهانت 

می کنند ن در انتها داستا  می فهمند ک  نبايد تا نقتی با کفش های ديگرا  راه نرفت  اند  درباره ی آ  

 ها قضانت کنند ن اين  ايد اصلی ترين بار کتاب با د.

 ی سنی: رده
 کتاب بخوانیم سال ب  با  15  
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گفت ک  پدرم ووب بود. ان همیش  دنبال  مادرم درست می

کرد  برای اينكه   توانست آدم را وو حال کند. اين موضوع مادرم را ديوان  می چیزهای کوچكی بود ک  می

وواست مثل پدرم با د. اما اين ي  موهبت البیعی بود ک  ان ندا ت نلی پدرم دا ت. اگر در مزرع   ان می

کند  مستقهیهم پهیهش  کرد  ايد مادربزرگم دنستش دا ت  با د  آ  را می ديد ک  فكر می بت  گلی را می

رفت ن جهلهو  باريد ب  سرعت ب  وان  پدرش می کا ت. اگر برف می  ا  می برد ن در حیاط ماما  بزرگ می

 .کرد در ا  را پارن می

رفت  حتما با چیزی برای مهن ن مهادرم بهر  اگر برای وريد چیزهايی ک  در مزرع   زم بود ب   هر می

وريد کوچ  بودند  ي  رنسری نخی  ي  کتاب  لیوا  کاغ،ی  اما هر چیهزی  گشت. چیزهايی ک  می می

بعضهی »گفت:  مادرم می .وواستیم. هیچ نقت ان را عصبانی نديده بودم وريد دقیقا هما  بود ک  می ک  می

گفت ن اين مرا ع،اب  اين چیزهايی بود ک  ان قبل از ترک کرد  ما می «کنم تو بشر نیستی. ها فكر می نقت

دن رنز قبل از اين ک   .تر از اين ووب با د وواست پدر کم رسید ان دلش می دهد  برای اينك  ب  نظر می می

من احسهاس »بار موضوع رفتن را در میا  گ،ا ت   نیدم ک  گفت:  ما را ترک کند  نقتی ک  برای انلین

 «کنم در مقابل تو ي  موجود وبیث هستم. می

توانی فكر کنی ک  مهن  بینی؟ چر نمی بینی؟ می می»ان گفت:  «قندی من  تو وبیث نیستی.»پدرم گفت: 

ک  مجبور است ما را ترک کند تها قهلهب ن  ان گفت «برای اين ک  نیستی.»پدرم گفت:  «وبیث هستم؟

مغزش را از چیزهای بد والی کند ن پاک  ود. ان نیاز دا ت ک  ب   ناوت در مورد وودش برسد. پهدرم 

من بايد اين کار را ب  رنش وودم انجام بدهم. »ان گفت:  «توانی بكنی. اين کار را همین جا هم می «گفت: 

بینم چیزهايی است ک  در من نیست. من  هجهاع  توانم فكر کنم. تمام آ  چیزهايی ک  اينجا می اينجا نمی

ام صدا بزند. اسم من قندی نیسهت. مهن چها   وواهد يكی مرا با نام ناقعی نیستم. ووب نیستم ن دلم می

توانست در کنار ما وهودش را  ان ووب نبود  ضرب  وورده بود  بل  قبول دارم  نلی چرا نمی «هاسن هستم.

ام را از دست بدهم ن  اصالح کند. من التماس کردم ک  مرا همراه وودش ببرد  اما ان گفت ک  نبايد مدرس 

اينك  پدر ب  من احتیاخ دارد ن عالنه بر اين  ان بايد تنها برند. بايد تنها برند. فكر کردم  ايد نظرش عوض 

 ود يا اينك  حداقل ب  من بگويد ک  چ  نقت ما را ترک می کند اما هیچ کدام از اين ها نشد. ان ي  پیغام 

وواهد وداحافظی کند چرا ک  گفتن اين کلم  بهرايهش  برای من گ،ا ت  ن در آ  توضیح داده بود ک  نمی

وواست من بدانم ک  هر لحظ  ب  من فكر  وواهد برای همیش  برند. ان می دردناک است ن ديگر اين ک  نمی

 کند ن اين ک  تا باز  د   ل  بروواهد گشت. اما  قبل از باز  د   ل  ها برنگشت. می
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 گزارشی از یک پژوهش

 یوگا در بهبود تمرکز و یادگیری نوجوانان  superbrainبررسی اثر 

 پژوهشگران: شاینا اسالمی، الناز زرنوش 

امروزه آلزایمر یکی از شایع ترین بیماری ها در سراسر جهان می باش.  متاسفانه بروز این مشکل به سنین پایین تر نیز 
راه یافته است که برای جلوگیری و بهبود عملکرد مغز پیشنهادهای متفاوتی ارایه ش.ه که یکی از آن ها انجام تمرین 

superbrain    یوگا می باش.  در این پروژه تالش ش.ه که اثر این تمرین روی عملکرد تحصیلی نوجوانان بررسی
 شود   آلزایمر بیماری است که از عوامل مختلفی به وجود می ای. یکی از دزیل آن مشکالت روحی روانی است 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  SUPERBRAINYOGA راهی برای پیشگیری از ان پی.ا کرده ان. به نام  DR.ERICROBINS ولی

سوپر برین یوگا ورزشی است که روی دو نیمکره ی مغز تاثیر می گذارد و عملکرد آن را بهبود می بخش.  بر اسا  
یوگا، با استفاده از مراکز انرژی  تحقیق دکتر جوی پی  جونز از گروه علوم رادیولوژی در دانشگاه کالیفرنیا، این تمرین

در ب.ن با جذب، هضم و توزیع انرژی به قسمت های مختلف ب.ن عمل می کن.  این مراکز اصلی انرژی ، در واقع 
  این ورزش مناسب همه ی رده های سنی است و تاثیرش بر همه آشکار است هستن. طب سوزنی نقاط اصلی در

طبق صحبت و آزمایش های دکتر این ورزش نه تنها از الزایمر جلوگیری و آن را برطرف می کن. بلکه مغز را فعا  تر 
 می کن. و خوب است ب.انی. این ورزش به دلیل حرکات آن برای سالمتی قلب و ریه مناسب است 
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سپس   ی گوش راست ودست راست زله ی گوش چپ را بگیریم برای انجام این ورزش ابت.ا بای. با دست چپ زله
حرکت اسکات را انجام می دهیم، هنگام نشستن عمل دم را انجام می دهیم و در هنگام بلن. ش.ن عمل بازدم را 

را هر روز در محیطی ساکت و ارامش  SUPERBRAINYOGA برای گرفتن نتیجه مفی. بای.  انجام می دهیم
یوگا، آن را به یک عادت روزانه سرگرم کنن.ه با فرزن.  بخش انجام دهی.، برای به ح.اکثر رسان.ن مزایای این تمرین

خود، در هنگام آماده ش.ن برای م.رسه و یا حتی پس از م.رسه، زمانی که نیازمن. دریافت انرژی دوباره هستن.، 
روز او   ۲1و همچنین   تب.یل نمایی.  برای نوجوانان، بهترین راه این است که به کمک یک الگو تمرین کرده

یوگا،  با تکرار روزانه تمرین  را )طبق تمرینات اصلی ثابت ش.ه، با هم انجام دهی.  نتایج در سه ماه او  یوگا تمرین
درص. )و به میزان متوسطی در  ۲۱تا  21هفت ماه ، توانایی های شناختی فرزن. شما بین   در عرض  مشاه.ه ش.ه و

م.رسه ، بهبود می یاب.، اما تا آن زمان، چیزی که روزی فقط یک تمرین بود تب.یل به یک عادت بزرگ می شود 
به شما اطمینان می ده. که نسل بع.ی شما ،نسل  یوگا در تمام م.ت عمر خواستار انجام آن هستی. این تمرین  که

  باز خواه. بود ق.رت ذهن سالم و باهوش و دارای
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سا  امتحان کردیم، بع. از دو هفته انجام تمرین به وسیله ی پرسشنامه  1۶تا  12ما این ورزش را روی دانش اموزان 

روش جمع آوری داده ها به صورت می.انی و   از میزان اثر و نتیجه ی تمرین روی سطح یادگیری آن ها آگاه ش.یم

 درص. ازشرکت کنن.گان این تمرینات را موثر دانسته بودن.  79پرسشنامه بود بیش از 

۴6 


