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۱ 

 سرآغاز

 

 «بامدادتچوناست؟»نقلاستروزيبوموشازبایزیدپرسيد

 «مرانهبامداداستونهشبانگاه»گفت:

زتردزاررحزدهز هدازار زشع زدشرارحز وب گفت:ز .زچرارشنرپرهزمرش زمردبزدرهز رددز ردوزاروب ز روب وززمی  

   دوزار.ز دهزشع  مش زمن

 ییمبلزخویشزوگفت:شبی ر شلیلیلدنکلهایبلایلزیلد بلهجل ملاچلن  طلللدلیلدنونلیلافلتلم.سلیلرشلاهنلدابی

 طلبی تورابادلچهکاراست؟دیگرییم

وگفت:عشقاودرآمدوهرچهدوناوبلودبلرداشلتوازملادوناگلرنلگل اشلتتلایلگلانلهملانلدچلنلانل له

 خودیگانهاست.

 ت کرةاألولیاءعطار ذکربایزیدبسطایم،

 وزقسم

 دهزابزتشر

 که هاگشیم

 دهزروززروان

 مبرلزاوب.ز
 

 آیهزچهشر ز سورحز جد



۲ 

 حرف ما

 

 

 
 سالن

 سالن

 خواهددویستباربنویسمسالن(سالن)دلمیم

 ت تان؟(تان)تکتکسالنبهتک

 

یه ترشدنتعطیالتسالنو.ماستبهشمابرایهیجانشیر ایننشر ر  انگن 

تلللعللل یلللفلللتلللانازیم هلللیلللجلللان»دانلللم ر یدر لللد«انلللگلللن  ر «پلللودرجلللادوگلللری»چلللن  یلللا«گلللوگلللوزنسلللخلللن»،

بلللیلللایلللیلللدایلللنبلللار «پلللرنلللدهدرخلللت» املللا  اسلللت. آبی
ر داسلللتلللاسلللنی ازشلللعلللرهلللا،  املللتلللیلللانکلللنلللیلللم،  هلللاونرا

یلمواجلازهدهلیلمذهلنخلیلاللبلافلملانهلرللیل لهپلرنلورتلرشلود.بلللو بلللو تصویرگری هایشایدهبگلن 

 کنمصداینوراینطوریست؟بلو بلو ؟(بلو )چراهمیشهف ریم

هللایبلعللدخللواهلمشللملارهگلفللتلم:یمبللله داشلتللمیم آبی
ر وسللنی رابلاهلمبللنلویسللیلم،هلملانللقلدرجلادوبی

کهخودتانیمارسار ر  خواهید.آمن 

  

 شیما یدرپور

بشناسیم آغازکنیم،تای دیگررابهنر  مرادنایناستکهبیبی

 وباهمدوستشویم.
 

 افالطون - تتوستهیرساله



۳ 

ادبیات   

 

 

 

هررشررشررعررهزارر رردزچرراررشهزدررهزنررفرردزیمزرسرررزکررهزگررواررشز رردز ررداززقرر رر زمرر رردودزا رر زقرردارزبارب.ز

برحشیلزکهزا دزبرزش فزهشزوززادزمشهشزا تشبحزاسرت.زتراربرشزدرشیررزخرمزارر زاهزرازبیررزوزازز

ز دباات.ز  زمی  

نشکز                                                                                            وریسزمشسبر

 Sonia Marialuce Possentiniتصویرگر: 

 یاول:ادبیاتپرده 



۴ 

 شعر ترجمه : لورئا سگورا

  ورنشزسگورا زاشنزبحزسش ه

 (۲۷۲-۲۷۲عروسکسخنگو)ترجمه:رویازندهبودی

  

  

 

سهزسش مزنبوبززهنوز  کهگفبر

دربرابرناست   افقهایروشبر

یکدان ر  یمتوانستمفضانوردشون،یافن 

 یمتوانستمدریاهارابگردن.

 


ً
:بایددانشمندشون اشزسش هز وب زز دودا  کهگفبر

بنویسماز  بایدپاسخهارابیابم،بایدفهرسبر

 دالیلوجودیانسانها.

 

 کهتصمیمگرفتمباستانشناشپیشهکنمبحزسش هز وب ززیادناست

ونکشیدی، خاکگرفتهاترابن   توکتا هایتاریخر

:  «آنقدرهاهمکهبهن ریمرسدخستهکنندهنیستند »گفبر

 بودند.

 سیعکردنبخوانمشان،ویلنشد 

 ببخشناامیدتکردن،

ازهمبپاشد. ر  گ اشتمهمهچن 
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https://www.google.com/search?sa=G&hl=en&q=yelena+bryksenkova&ved=0ahUKEwih9MaqzoPaAhWC5YMKHajHCvkQvQ4IKCgE


۲ 

 شعر ترجمه : لورئا سگورا

 

 کهگفتمبوازبحزسش هز وب ززشمانم

بههمیمخورد،   المازریاضر

 ازعلونهم 

:  گفبر ایندوتاکهزندهنیممابر  ! بی

  

 ممنونازنصییتهایت،

هایت  ابر  دقیقتربگویم:سخنر

 ببخشناامیدتکردن

  راهدیگریندود.

 


ً
 اشنزبحزسشلزبار  االکه دودا

بایدرویاهایمرادنبالکنم.  یمگوبی

  شمانن نمالدتهچندانهیجانزدهباشر

 اگدزدگوامز

 .خواهمزجهشهزرازدگدب زز قطززیمزززززززززززززززززززز
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 شعر ترجمه : امیلی برونته

  

 

 

 

 

 

 

ز
 
  امییلز دونته زنواتهزارحزبرزنوزبحزسش گ

 دیترجمه:رویازندهبو

  

 خوشبختت ینانآنشاهکهدورت ینان

 آنشاهکهیمتوانمرو مرا

کهبادیموزد،کهماهدرآنیمدرخشد  درشبی

اشپرسهزند،  وچشمیمتوانددرجهانهایرسشارازروشنابی

  ازخانهیخایکاشآزادکنم.

  

 خوشبختت ینانآنشاهکههیچکسدیگرینیستم

ابر نهدریانهآسمانبی
ر  نهزمی 

 تنهارویحانکهوسعتآسمانرا،

انتهارا  ع متبی

 زیرپایمگ ارد.                  
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۷ 

 شعر ترجمه: استاین و بوکفسکی

 امروزدرقطاربایکنابغهمالقاتکردن

 تق یباششساله

 کنارمننشستهبود

 طورکهقطارهمان

 کرددرامتدادسا ل رکتیم

 اقیانوسرادیدیم

 اوبهمننگاهکرد

 »اا الزقعاگزنشست«وگفت:

باربودکهاینرایم ر  فهمیدن.ومناولی 

 

کههمه   هابرایزمستونپرندهوقبر

.بهسمتجنو  رکتیم ر  کیر

 عجیبوغ یبیهپرنده

 کنهبهسمتشمالوازیمپر

 بالبالزنونوجیکجیککنون

 گه:لرزهویمبهخودشیم

پرازبرف  ر  اینطورینیسکهمنیخورسماوزمی 

 رودوستداشتهباشم 

 رن:یم خاطراین به 

وقتا  چونبعضر

 «تنهاپرندهشهربودنخییلبا اله» 

 صویرگر:
ت
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 «شلسیلوراستاین»

 «چارل بوکفسیک »

:
ر
رگ
وی
ص
ت

je
s
s
ie

 w
il
lc

o
x 

s
m

it
h
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 شعر ترجمه : لورکا و کامینگز

یم  ر کهسنی ،توبی
ر خواهمسنی  

ِشاخه ر ِبادوسنی ر هاسنی  

 اسبدرکوهپایه

 و

 زورقبردریا.

کخوا یم بیندرساپادرسایه،دخنر  

ِخویشخمیدهبرنرده یمهتابی  

موی ر رویوسنی ر  سنی

ازفل رسد.  بامردمکابر

یم ر کهسنی ،توبی
ر خواهمسنی  

 وزیرماهِکویل

یبهتماشانشستهاست ر  همهچن 

یراکهنیم تواندشاندید.دخنر  

 

 فدری وشارسیالورکا

 

 

داندت ینرازیاستکهکسنیماینجاعمیق  

یش وفهیریشهوش وفه)اینجاریشه  

 وآسماِنآسماِن

؛
ی
استبهنانزندگ  درخبر

رویدکهیم  

 بلندترازآنکهروحبتواندبهآنبرسدواندیشهبتواندکتمانشکند(

استکهستاره کندهاراپ یشانیمواینآنشگفبر  

 

 ای.ای.کامینگ 
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 شعر : لنگرودی و سپهری

 یرسمازدهپرنده

 برمنفرودآی

 یگندیمکهدرراهمشمکردیدانه

 درقلبمجوانهزد

 

 شمسلنگرودی
 

یست ر  دردلمنچن 

  یکبیشهنور. مثل

 . مثلخوا دنصدم

  خواهد.تابمکهدلمیموچنانبی

 بدونتاتهدشت.

 برونتارسکوه.

 دورهاآواییست

  خواندکهمرایم
 
 سهرا سپهری
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۰۱ 

 »خاطرات یک دختر جوان«بخشی از کتاب داستان ترجمه، 

زاززکتشبز ز«دخشی خشطداتزیکزبخبر
  »جواه

بحزتشزمشنزبحززنواته  ز:زآهز دنکز)اززسب  
)
 
 سش گ

-۲۸۷)عروسکسخنگوتدجشه:زرواشززنرحز وب 

۲۸۸) 

 2491وزابحزژوئیه زب

رابهتوبلگلویلم،طلوری ر امیدوارنبتوانمهمهچن 
ان،و کلهتللابله لالبلههللیلچکلسدیللگلرینلگلفللتله

ازآرامشو مایت
ی
امیدوارنتوبرایممندعب رگ

.  باشر

 : 2491سپتشمب  زز12اضش هزارحزبرز

بلرایلمآراملشو لملایلتبله
ً
تابه الکه قیقتا

کلله ،ک لل هللمللراهداشللتللهای،درسللتمللثلللکللیللبر
 االمرتببرایشیمنویسم.اینطلوریخلاطلره
خییلرا تتراسلت،و لاالملنللیل له ر نوشیر
بهدستبیاورنودرتو شمارییمکنمموقعیبر
بنویسم.وایچقدرخوشیالمکهتورابلاخلودن

 آوردن 

  

 2491ژوئیهز زز29یپعنبه ز

ومیمکللنللمکللهتللوراگللرفللتللم، ازآنلللیلل للهایرسر
هللمللانلللیلل للهایکللهتللورامللیللانبللقللیللهیهللدیلله
تللورایم دیللدن.)وقللبر ر هللایروزتللولللدنرویمللن 
خل یللدیللممللنهللمبللودن،ویلآنکلله سللا نللیم

 شود.(

روزجمعه،دوزادهمژوئیه،سلاعلتشلشصلدلم

نلدلود،چلونروز بیلداربلودنکلهملوعلومعلجلیلبی

 تولدنبود.

ویلمناجازهندارنآنساعتروزبلیلداربلاشلم،

ملجللدلورشلدنکلنلجللکلاویانراتلایللک ر بلرایهلمللی 

کللهدیللگللر لکللنللموقللبر ربللللعمللانللدهبللههللفللتکللنللنر

اتللللاق بلللله رفللللتللللم بللللود، یلللل شللللده لللللنی ن صللللنی کللللاسلللله

بلللا ملللان( )گللل بللله ملللورتللل للله نلللاهلللارخلللوریوآنجلللا

 ساباندنخودشبهپاهایمازمناستقبالکرد.

کیمازهفتگ شتهبودکهرفتمپلیلشملاملانو
باباوبعدهمبهاتاقنشیمنتاهدیههایمرابلاز
یبودیکهدیدن،شایلدهلم ر چن  ر کنم،وتواولی 
بلودیکلهدیلدن.بلعلدهلم هابی

ر ینچن 
ییکازبهنر

چشللمللمافللتللادبللهیللکدسللتللهشلللرز،چللنللدتللاشللل
ویلکگلیلاهدرشلللدان.ازملاملانوبلابلا صدتومابر
رنللرهللدیللهگللرفللتللم،بللایللکبللازیو یللکبلللللوزآبی
یللکبللطللریآ انللگللورکللهدرذهللنللمکللیمملل هی
ا راهلللمازانللگلللوریم ا یمداد)خلللو رسر رسر
سلازنللددیللگللر(بللهعلالوهییللکپلازلویلکپللار 
خامهیرسد،دوونیمگیلدر)وا لدپلولهلللنلد(
بلللرایخللل یلللددوکلللتلللا .یلللک ویلللککلللارتهلللدیللله
 ر کتا همگرفتمب همارگوآنداردوبرایهمی 

 بایککتا دیگرعوعشکردن.

 



۰۰ 

 »خاطرات یک دختر جوان«بخشی از کتاب داستان ترجمه، 

  

  

 

  

 

)کهالدتهخودنساخته
ی
خانیک یبر شن  یکسیبر

پلل یاسللتللادشللده یللبر درشللن  بللودنچللون سللابی
 مل بلابی

یلبر ان(،یکعالمهآبیباتویلکنلانشلن 
ازطللرفمللادر.ویللکنللامللههللمازمللامللانبلل ر ،
بود.
ر
اتفاق

ً
 درسترسوقت،کهالدتهکامال

بللعللدهللانللیلآمللددنللبللالللموبللاهللمرفللتللیللممللدرسلله.
زنلرتلفلل یلللللم،بللهبلل لههلایکللالسوملعللللمهللای
وقلللتدرس وبلللعلللددوبلللاره دادن، یلللبر ملللانشلللن 
خللوانللدنبللود.سللاعللتپللنللچرسللیللدنخللانلله،چللون
قللبلللللشبللابللقللیللهیبلل للههللایکللالسرفللتللهبللودن
باشگاه.)مناجازهندارنورزشکلنلمچلونشلانله
هلاولل لنانزوددریمرونلد.(چلونروزتلولللدن
بللوداجللازهداشللتللمبللازیراکللهقللراربللودبلل للههللا
ملللنهلللمواللللیلللبلللالرا بلللازیکلللنلللنلللدانلللتلللخلللا کلللنلللم،
انللتللخللا کللردن.بللعللدهللمللهدورمللنرقصللیللدنللدو

رسللیللدنخللانلله، تللولللدتمللبللارکخللوانللدنللد. وقللبر
دیدنکهسانهللدرملنقلبللازملنرسلیلدهاسلت.
فللنمللارسللن ر ،هللانللیلگسللالروژ لللللی 

ایلللللسللهوااللنر
هم،کهباهمدریککالسلیلم،بلعلدازبلاشلگلاهبلا
یللن مللنآمللدهبللودنللد.هللانللیلوسللانللهدوتللاازبللهللنر
دوستهایمنبودند.مردنهروقتماسلهتلا

ایلنهللمازآنلله،»رابللاهللمیمدیللدنلدیمگلفللتلنللد:
ملدرسلهییلهلودی «هانهوسانه. راوقلبر ر ژ لی 

یللندوسللت ومکللردندیللدن،و للاالاوبللهللنر رارسر
یللندوسللتهللانللیلاسللت، مللناسللت.ایلللللسللهبللهللنر
سانههمبلهملدرسلهیدیلگلرییمرودوآنجلا

 دوستهایدیگریدارد.

اسللللم بلللله دادنللللد مللللن بلللله زیللللبللللابی کللللتللللا  هللللا آن
،املااشلتلبلا » ماسههاوافسانههایهلند«

 ر جللددوملشرابلرایلمخل یلدهبلودنلد،بلرایهلملی 
مجدورشدندوتاازکتا هایمراباجلداولآن
عوضکنم.عمههلنبلرایلمیلکپلازلآوردهبلود
یللکسللنللجللاقسللیللنللهیدوسللت وعللمللهاسللتللفللابر
همیککتا عایل:"دیل یبله .عمهلبر داشتبر

 کوهستانیمرود.

امللروزصللدللمدروان للمللاندرازکشللیللدهبللودنو
داشتلم

ی
ف ریمکردنچقدرعایلیمشداارسیک

یم ر هللللمللللی  هللللم اسللللمللللشرا تللللن. تللللن رن شللللرللللیلللله
گ اشتم،واورابلاخلودنیمبلردنملدرسله،واو
آنجایمتوانستدراتاقنگهبانبماندیاوقلت

کههواخو بود،کناردوچرخهها.  هابی
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،بللرایآدیممللثلللمللن،تللجلل بللهی ر خللاطللرهنللوشللیر

اسلت.نلهتلنلهلابلهخلاطلرایلنکلهتلا عجیبی
ً
واقعا

یننوشتهان،بلکهبهخاطلرایلنکله ر به الچن 
 بهن رن
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یمآیددرآیندهنهمنونلههلیلچکلسدیلگلربله 
سلللللالللللله ده ر سلللللن  ای ملللللدرسللللله

دخلللللنر یلللللک افلللللکلللللار
عالقمندنخواهدبود.ویلخو ،مهمنلیلسلت.
دارن،ونلیلازیشلدیلد ر  لسو لالنلوشلیر

ً
فعلال

راکلهدردللمجلمللع ر بلرایایلنکلهیلکعلاللمچلن 
ون.یمگللویللنللدکلله: کللاغلل «شللدهانللد،بلل یلل نبللن 
یاسللتازآدنهللا. یلیکاز»گلوششللنلوایبلهللنر

آنروزهللاکلله للالللمکللیمگللرفللتللهبللود،نشللسللتللله
بودنتویخلانلهوچلانلهانراگلرفلتلهبلودنملیلان
  الللمللثللل.بی

دسللتهللا،یللادنافللتللادبللهایللن ر
قرار،نیمدانستمبمانمتوی  وصلهبودنوبی
بلللاالخللرهتصللملللیللمگللرفلللتلللم ون. خللانلللهیلللابلللرونبلللن 
همانجاکههستمبمانموف رکنم.بله،کلاغل 
یاسلت،و لاالکلهملنقلرار گوششنوایبهلنر
چله نیستاجازهدهمهلیلچکلسدیلگلرایلندفلنر

-یجلللللللد لللجلللللللل م  نلللان کللله را چللله«ملللیلللکلللم دفلللنر
در  –بللرخللودنللهللاده،بللخللوانللد»خللاطللرات یللعللبر

کلههلیللچوقللتیللکدوسللتواقللیعپللیللدا صلوربر
منهمهیچمهم –ن نم ر یاننوشیر ر پسنوشیر
 نیست.

 االبریمگلردنرسا هلملاندللیللاصلیلکلهملرا
 ملللندوسللللبر داشلللت: وا خلللاطلللراتلللم ر نلللوشلللیر بللله

 ندارن.

بللگلل اریللدروشللنتللربللگللویللم،چللونفلل للریمکللنللم
دهسالهدرجهلان ر سن 

ک باورن ندیکدخنر
تنهلایتلنلهلابلاشلد.وملنهلمنلیلسلتلم.ملنپلدرو
مادریدارنکلهعلاشلقلمهسلتلنلد،ویلکخلواهلر
شللانلل دهسللاللله،ونلل دیللکشنللفللرکللهیمتللوانللم
دوسلتبلخلوانللمشلان.یللکایللهللمخلاطلرخللواه
دارنکهنیمتلوانلنلدچشلمهلایمشلتلاقشلانرا
للوقللتهللاهللمبللراینللگللاه نللدوبللعللضر ازمللنبللگللن 
کلردنبللهمللنرسکلالسبلهآیللنلهیشلل لسللتلهی
شانمتوسللیمشلونلد.ملنیلکخلانلواده جیبی
کلللهدوسلللتشلللان علللملللههلللاوخلللاللللههلللابی دارن،

دارن،بهعلالوهییلکخلانلهیخلو .بللله،در
بلهجل یلک ر دارن،هلملهچلن  ر ظاهرمنهمهچلن 
بلادوسلتهلایلمهسلتلمبله دوستواقیع.وقبر
خلللوشگللل رانلللدن فللل لللریمکلللنلللم، آنچللله تلللملللان
نللیمتللوانللمخللودنرامللجللدللورکللنللم

ً
اسللت.اصللال

هلایملعلملویلروزملره ر ازچلن  یغن  ر دربارهیچن 
بادوستهایم رفب نم.انگاربیشتلرازایلن
نلیمتلوانلیلمبلههلمنلل دیلکشلویلمومشلکللهللم
مللناسللتکللهمللا جللاسللت.شللایللدتللقللصللن  ر هللمللی 
رازهایمانرابههمنیمگوییلم.دللیلللشهلرچله
اسلتکلهوجلودداردو کهبلاشلد،ایلنوعلعلیلبر
نلیمآیلد.بلرای متاسفانهبهن رهمقابلتغلیلن 

. ر ومکردهانبهنوشیر استکهرسر ر  همی 

را دوسللبر ر چللنلللی  ر
 –بللرایآنکللهتصلللورداشلللیر

 ان کلللهملللدتهلللاملللنلللتللل لللرشبلللوده در-دوسلللبر
ذهنمقوتببخشم،نیمخلواهلمملثللبلیلشتلر
مردنتنها قایقروزمرهرایادداشتکنم،بلکه
چللهخللاطللراتدوسللتمللن یمخللواهللمایللندفللنر
صللدا بللاشللد،وقللراراسللتایللندوسللتراکللیللبر

 ب نم.
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عزی ،  کیبر

هللمللهیبلل لللههللایکللالسازتللرسقلللالللبتللل 
کردهاند.دلیلش،الدته،جلسهایاستکلهبله
زودیبلللرگللل ارخلللواهلللدشلللدودرآنملللعلللللللمهلللا
بللهکللالسبللاالتللریم نللدچللهک لل تصللمللیللمیمگللن 

ملاهلملهقلدلول رودوچهک لعلقلبیمملانلد.
 ر یمشللویللم.تللنللهللادرشکللهازشچللنللدانمللطللمللی 

است.  نیستمریاضر
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درهر ال،تنهاکاریکهازدستمانبریمآیلد
بلللههلللم تلللاآنملللوقلللعملللدان کلللردناسلللت. صلللنی
یادآورییمکنیمکهنبایلداملیلدملانراازدسلت

نبللاهللمللهیمللعلللللمهللایمللانخللیللیل نللدهللیللم.
خو کناریمآیم.نهتلاملعلللمداریلم،هلفلتتلا
مردودوتازن.آقایِکسینر،همانفسییلکه
ازدسلللتلللم ملللدتهلللا یلللادملللانیمدهلللد، ریلللاضر
بودچونکهخییل رفیمزدن.بلعلد عصبابر
ازچللنللدبللارهشللداردادنبللرایللمتللکلللللیلل اعللافلله

باموعوم کرد:انشابی
ر . لاالتلو»وراج«تعیی 

چللهیمتللواننللوشللت؟بللا بللگللو،دربللارهیورایحی
غصهیاینییکرایمخلورن؛

ً
خودنگفتمبعدا

چهاننلوشلتلم،آنرادر موعومانشارادردفنر
کللیلللفلللمگلل اشلللتلللموسللیعکلللردنزبللانبلللهدنلللدان

ن.  بگن 

را هللللایللللم یمشللللق هللللملللله وقللللبر للل روزعرصل آن

انشلللا یآن دربلللاره یلللادداشلللتلللم بلللودن، نلللوشلللتللله

ِ تلللله داشللللتللللم کلللله در للللایل گللللرفللللت. را چشللللمللللم

خللودنللویسللمرایمجللویللدنبللهمللوعللومانشللایللم

یمتللللوانسللللتدریوری هللللرک لللل فلللل للللرکللللردن.

کللللملههلایلشکلیلجللابلگلل ارد، ر رسهلمکللنلدوبلی 

ملنایلنبلودکلهبلیل قلانلعکلنلنلدهای ویلهنر

ورت لرفزدنپلیلداکلنلم.فل لر برایاگبات ر

یبلللهذهلللنلللم ر ویللل لللهلللوچلللن  وفللل لللرکلللردن کلللردن

سللهصلللفللیلللهایراکلللهآقلللایکسللیلللنلللر رسللیلللد.

بلودن. مقررکردهبودنلوشلتلموازخلودنراضر

بللیلل کللردنکلله لللرفزدنیللکخصلللوصللیلللت

نتللمللانتللالللشللمرا زنللانللهاسللتومللنهللم للا ر

لایللنخصللوصللیللتبلل للنللمویلهللیللچ بللرایکللنللنر

از
ً
وقللتنللخللواهللمتللوانسللتایللنعللادتراکللامللال

رسخودنبیندازنچونملادرنهلماالرنلهبلیلش

تللر،ویلدسللتکللمبللهانللدازهیمللن للرفیم

از زند.آدنهمکهاللدلتلهنلیمتلوانلدبلرایرهلابی
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. 
بللهانشللایمللنخللنللدیللد، آقللایکسللیللنللر سللابی

دوبلللارهرسکلللالس لللرفزدن بلللرایلللم ویلوقلللبر
ایلللنبللاردربللارهی کللرد، ر انشللایدیللگللریتلللعللیللی 

.آنراهلمتلیلویللدادن»وراجاصالحناپ یر«

 وآقللایکسللیللنللردو جلللللسللهیتللمللانشللکللایللبر
ازمننلداشلت.ویلرسجلللسلهیسلونبلودکله

 شرسآملللد: صلللنی بلللرای»بلللاالخلللره فلللرانلللک، آنللله
بلنلویلسبلا تیدیله لرفزدنلترسکلالسانشلابی

 »آنفرانک:کواککواککواک.«عنوان:

ملنهللمخللنللدیللدن، کلالسرفللترویهللوا. للبر
پللدرسلللللول هللرچللنللدرسمللوعللوموراج سللابی
یانرادرآوردهبلودن.وقلتلشبلود هایخاکسنر
راهدیللگللریپللیللداکللنللم،یللکراهاصللیللل.دوسللتللم
سللانللهکللهخللو شللعللریمگللویللد،پللیللشللنللهللادکللرد
کللمللکللمکللنلللدانشللایللمراازاولتللاآخلللربللهنلل لللم
بللنللویسللم.ازخللوشللیللایلدرپللوسللتخللودننللیم
گنجیدن.کسینلریمخلواسلتبلاایلنملوعلوم
مسلللخلللرهرسبلللهرسنبلللگللل ارد،ویلملللننشلللانلللش
فلللردملللوردتلللملللسلللخلللرخلللودشاسلللت. کللله دادن
شعلرنراتلملانکلردن،وخلیلیلهلمقشلنلربلود 
دربللارهییللکاردکمللادرویللکقللویپللدر،بللا
سهتابل لهاردکشلانکلهازبلسکلواککلواک
کلردنلد،پلدرشلانتلارس للدملر آنهلاراکلتللک
نلارا لت زد.خوشبختانهکسینرازاینشویحر
نشلد.شلعللررا،هللمللراهبللانلل للراتخللودش،بللللنللد
رسکالسخواندورسچندکالسدیگرهمایلن
کاررات رارکرد.ازآنملوقلعبلهملناجلازهداده
شدکهرسکلالس لرفبل نلموتلکلللیل اعلافله
همننویسم.وبرع س،اینکسیلنلراسلتکله

یمکند.  اینروزهامدانشویحر

  دوستتو،آنه
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 هش زجشواراهزجبشهزرمشه
 

 

زاززکتشبز   »دشدش اگزبراز«دخشی

ززنواته زوبسبر   ز:زجی  

ز  تدجشه:زمهسنزس یششب 

 

 ی شیبه

وممللیللشلودوچلمللدانهلابسلتللهشلده.آنقللدرچللمللداندرراهللرو تلعللطلیللالتکل یسللمللسهللفللتلهآیلنللدهرسر
شللودازالیشللانردشللد.آنقللدرهللمللههللیللجللانزدهانللدکللهدرسفللرامللوشانللدکللهبللهزوریمچللیللده

دیگرسالاویلاهلتگ اسهمبهج منتعطیالترادردانش دهیمماندوملابلاهلم شده.یکدخنر
مللانللدهبللاشللداسلل للیللتبللازییللاد

ر
بللاق بللرویللموااللریللخر قللرارگلل اشللتللهایللمبللهپللیللادهرویهللایطللوالبر

یم.بعدشهمقراراستیکعالمکتا بخوانیم.  بگن 

 خدا افظباباجون.خداکندشماهممثلمنشادباشید.

شما،جودی
ی
 دوستدارهمیشیک

 

 

 بعدالتی یر:

یادتاننرودبهسوالمنجوا بلدهلیلد.االرنلملیلخلواهلیلد
ل یبنویسیدبهمی ر ر تلانبهخودتانز متبدهیدوچن 

 دستوربدهیدکهیکتل رافبهمنب ند.

 میتواندفقطبنویسد:

رسآقللایاسللمللیللتتللاساسللت.یللارسآقللایاسللمللیللتتللاس
اسلللللت. نلللللیلللللسلللللت.یلللللا سلللللفلللللیلللللد اسلللللملللللیلللللت آقلللللای  ملللللوهلللللای

یسیتپولتل رافراازپولماهانه۲۲عمنامیتوانید
 منکمکنید.

 خدا افظتاژانویه،ک یسمستانهممبارک 
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. 
 اواخدزت طیالتزکریسشس)تشراررررخز هیحزرازنشیرانم(

 

 بابالنردرازعزی  

کلهملنازپلنلجلرهیسلاخلتلملانبل جملانیم بلیلنلمپلوشلیلدهازداردبرفمیبارد.شماکجاهسلتلیلد؟دنلیلابی

برفاستوازآسماندانههایبرفبهاندازهیپ فیلیمآید.عرصاست.آفتا تلازهداردبلارنلر

کند.منرویدرشاهپنجلرهاتلاقلمنشلسلتلهانواززردورسدشپشتتپههایرسدتروبنفشغرو یم

روزاستفادهیم  کنمتابرایشمانامهبنویسم.آخ ینروشبر

ن.شلملاتلا کرد.منعادتن ردهانازک هدیهیکل یسلملسبلگلن  پنچس هیطالیتانمراغافل ن 

هابهمندادهاید درواقعهرچهدارنازشماست.ا ساسیم ر کلنلمللیلاقلتهلدیلههلای االخییلچن 

یراندارن،بااین الخوشیالشدن.یم  خواهیدبدانیدباپولمچهخ یدن؟بیشنر

 

نقرهکهتویجعبهچریمبودتابهم مبرندنوبهموقعرسکالسبرون.7  .یکساعتمخی

 .یکجلدازاشعارماتیوآرنولد.2

 .یککیسهآ گرن.9

)اتاقمرسداست(4  .یکپتویگرنمسافربر

ومکنم.(555. 5 رارسر
ی
 بر کاغ کا برایچرکنویس)میخواهمبهزودیکارنویسندگ

ادفها)برایزیادکردنگنجینهواژگاننویسنده(6  .یکجلدفرهنرمنر

 .)آخریراخییلدوستندارنبگویمویلمیگویم(یکجفتجورا اب یشیم.1

 
پلیلشپلاافلتللادهبلاعل شلدملنجلورا ابل یشللیماالریم ر خلواهلیلدعللللتلشرابلدانللیلدبلایلدبللگلویلمیلکچلن 

نشلیلنلدوبخرن.جولیاپلنلدللتلونشلبهلابلهاتلاقملنیمآیلدکلهبلاهلمهلنلدسلهبلخلوانلیلم.رویکلانلاپلهیم
کنلیلد بلهملیلکایلنل لهجلوللیلاازجورا اب یشیمپایشیم کندوپاهایشرارویهمیماندازد.اماصنی

رایم ورویکلللانلللاپلللهتلللعلللطلللیلللالتبلللرگلللرددجلللورا هلللایابللل یشلللیمان اتلللاقلللشیمرون وبللله اشپلللوشلللم
هسلتلم؟ویل لداقللصلافوسلادهان.شلملاهلمالبلدنشینم.یمیم بینیدبلابلاجلونچلهملوجلودبلدبلخلبر

یمسللللللللابللللللللقلللللللله پللللللللرورشللللللللگللللللللاه در مللللللللرا ی بی آدن کلللللللله نللللللللیللللللللسللللللللتللللللللم،نلللللللله؟دانللللللللیللللللللد نللللللللقللللللللضلللللللل و  عللللللللیللللللللب
وممی ند(کهازاینهفتهدیه خالصه)معلمانگلی مانرسکالسه بارجملهاشرابااینکلمهرسر

ازکلاللیلفلرنلیلایمبسیارممنونم.مندارنوانمود کنمکهاینهاازطرفخانوادهاندریلکجلعلبلهپسلبر
کههمیشهنگراناست-برایمرسیده.ساعتراپدرن،پتویسفریرامادرن،کیسهآ گرنرامادرب ر 
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خواهرنای ابلهلمجلورا هلایابل یشلیم،خلالله
سوزانهماشعارماتیوآرنوللدوعلملوهلاری)کله
اسللمللشرارویبللرادرکللوچللکللمگلل اشللتللهانللد(هللم
او اسللللت.الللللدللللتلللله فللللرسللللتللللاده را لللللغللللات فللللرهللللنللللر

خواستشکالتبفرستلداملاملنا ارکلردنیم
ادفهارابفرستد.  بهجایشاینفرهنرمنر

 
شماکهمخلالل نلیلسلتلیلدنلقلشهلملهیخلانلواده
کللللللللللنلللللللللللیللللللللللد،هسلللللللللللتللللللللللیلللللللللللد؟ بلللللللللللازی یللللللللللل للللللللللجلللللللللللا  مللللللللللرا
 لاالمللیللخللواهللیلدازتللعللطللیلالتللمبللرایللتللانبللگللویللمیللا
هللایمللن ر فللقللطبللهتللیللصللیللالتوایللنجللورچللن 

 عالقهدارید؟

تگ اشلئونورافنتوناست)تق یبابله اسمدخنر
همانمضییکاسمجروشاابوتاسلت،نله؟(ملندوسلتلشدارنویلنلهبلهانلدازهسلایلملکبلرایلد.ملن
ازشما.منبایدهمیشهشمارابیشازهمهدوسلت هی  سرابهاندازهسایلدوستندارن،الدتهغن 
سالدویمهلر داشتهباشم،چونشمایکنفرهجایهمهخانوادهمنهستید.منولئونوراودودخنر
یمپوشیدیموکلالهرسملانملیلگل اشلتلیلموچلو بلهدسلت روزکههواخو بوددامنوژاکتبافتبر
رستللارسایللن للوایلودهلل للدهراقللدنزنللانمللیللگللشللتللیللم.یللکدفللعللههللمچللهللارمللایلللرفللتللیللمتللاشللهللروبلله

کلبلا شلده) هایدانش دهغ امیخورنلدرفلتلیلم،والبسلنر کهدخنر سلیلت(ودرسکلیلکبلا۳۲رستورابر
هیافرا)  سیت(خوردیم.مقویوارزان.۱۲آردگندنسیاهوشن 

تاآسمانباغ اهایپرورشگاهفلرقداشلت.هلروقلتکلهاز ر خییلچسرید مخصوصابهمن،چونزمی 
ونا ساسمی نممی ونفراریهستم.یکدفعهبدوناین همتوجه ونمن  میوطهیدانش دهبن 
ومکردنبلرایدیلگلرانا سلاسلاسلتلمرابلیلانکلردن.ویلگل بلههلنلوزازکلیلسلهدرنلیلاملدهبلودکله شونرسر
راکلهتلویدللم هلابی

ر دمشراگرفتمودوبلارهبلرشگلردانلدنتلویکلیلسله.خلیلیلبلرایلممشلکللاسلتچلن 
استبهک نگویم.منذاتااهلدرددلمواارشمارانداشتمتا رفهایمراباهاشدرمیانبلگل ارن

 دقمی ردن.

ان پ انداشتیلم.هلملهملانرویهلمرفلتلهازدخلنر یبر جمعهقبلدرساختمانفرگوسنهالجشنشن 
خلانلهیآنلجلابل ر اسلتو ر سالاولودونگرفتهتاسالسونوچهارن،بیستودونلفلربلودیلم.آشلنی
آوی اناسلت.درسلاخلتلملانفلرگلوسلنهلال

ی
ی،ردی رویدیوارسنیک ۴۴۴ظروفم وقابلمهوکنر

آنجاکلهکلالهوپلیلشبلنلدسلفلیلدداشلتبلیلسلتودودسلتپلیلشبلنلدو ر می نند.رسآشنی
ی
زندگ دخنر

ها. ر آشنی ر  کالهنمیدانمازکجا،برایماآوردوماآنهاراپوشیدیموشدیمعی 
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. 
ازآنهلللمدیلللدهانویل بلللهلللنر یلللبر گلللرچلللهملللنشلللن 

باالخلرهکلارتلملانشلدو خییلخوشگ شت.وقبر

ههلملهچسلبچسلدللو رستلاپلایللملانودرودسلتلگللن 

 یصل ر ر شد،آنوقتباهمانکالهوپیشرندآشلنی

قلللاشلللقیلللا تشللل لللیللللدادیلللمودر لللایلکلللههلللرکلللدان

چللنللگللالبلل ر یللامللاهللیللتللابللهبللهدسللتداشللتللیللمدر

راهروهایخایلبهطرفسالناداریکلهتلعلدادی

ازاسللتللادهللاشللبآرایمرادرآنیمگلل رانللدنللدرژه

را رفلللتلللیلللم.بلللعلللددر لللایلکلللهرسودهلللایدانشللل لللده

تلللعللللارف آنلللهللللا بللله یلللبر شلللن  مللللیلللخلللوانلللدیللللم بلللرایشلللان

کلللردیلللم.آنلللهلللاهلللمملللودبلللانلللهویلبلللاشلللکوتلللردیلللد

 برمیداشتند.

قلللدرملللندارندر خلللبملللیلللرلللیلللیلللیلللدبلللابلللاجلللونچللله

فتمی نم؟  تیصیلپیشر

 ف رنمی نیدبایدبهجاینویسندهنقاشبشون؟

 

هارامیرینمخوشیالم.  دوروزدیگرتعطیالتتمانمیشودومنازاین هدخنر

کلهبلرای درساختملابر کهدرآنهستمکیمسوتوکوراست.وقبر ۹نلفلرسلاخلتلهشلده۴۴۴بریحی

 آن بلللللللرای جلللللللا کللللللله اسلللللللت ملللللللعلللللللللللللللون کلللللللنلللللللنلللللللد
ی
زنلللللللدگ اسلللللللت.۹نلللللللفلللللللر گشلللللللاد و شلللللللل کلللللللیم  نلللللللفلللللللر

نامهیازدهصفیهشد.بی ارهبابلا، لتلملاخلیلیلخسلتلهشلدیلد اوللشملیلخلواسلتلمفلقلطیلکیلادداشلت

خللللودشپللللیللللشرفللللت. انللللگللللاردیللللگللللرقلللللللللمللللم کللللردن وم رسر ویلوقللللبر بللللنللللویسللللم للل مللللخللللتللللرصل ر  تشلللل للللرآمللللن 

خدا افظ.ازاین هبهیادمنهستیدممنونم.منبایدخییلخوشیالباشمویلابرکوچکوترسنایک

هکردهاست:  افقراتن 

 امتیانهایفوریهدرراهاست.
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 هش زاشهاشمهززباستشه

 ی فتتردوستتی روایتتتتتی دیتتگتتر از شتتاهتتنتتامتته

 پور پروفسور ماگالی تودوآ، دکتر محمدکاظم یوسف

 

 مشباشیهزجشعیرز

  (مشباشیهزاوزهفت رزسشلز وب)

رسم کیان، تتا   جمشید فرزند طهمورث بود که به

بر سر نهاد. دیو و پری و پرنده در فرمان او بودنتد. 

وی آرامشی در جهان پدید کرد و خود را برخوردار 

ی ایزدی، و شاه و  موبد ختوانتد. در آغتاز  از فرّه

شاهی پیمان کرد که دست بدان را کوتاه کتنتد و 

سوی روشنی رهنمون گردد. پنجاه ستا   روان را به

نخست پادشاهی او به ساختن آالت جنگی چتون 

خود، جوشن، زره، خفتان و برگستوان گذشت. در 

پنجاه سا  دیگر، مردم از کتان و ابریشم رشتن و 

دوختن جامه آموختند. در پنجاه سا  سوم، کار او 

ی متردم بتود.  سامان دادن به طبقات چهارگتانته

روحانیون، جنگاوران، کشاورزان و صنعتتتگتران از 

دیگران جدا شدند و هر یک جایگاهی ویژه یافتند. 

از آن پس جمشید، دیوان را به کار گل گمتاشتت. 

رسم مهندسان، دیوارهایی از  آنان با خشت زدن، به

های بتلتنتد  ها و کاخ سنگ و گچ برآوردند و گرمابه

 ساختند. 

جمشید از آن پس به استخرا  یاقوت، بتیتجتاده، 

های خوش چون  سیم و زر پرداخت و به یافتن بوی

مشک، کافور، عود، عنبر، بان و گالب همت کترد. 

وی راه پزشکی و درمان دردمندان را بته متردم 

گاه کشتی ساخت و بته دریتاهتا راه  آموخت. آن

جست. پنجاه سا  دیگر در این کار گذشت. سپس 

تختی کیانی با گوهرهای فراوان ساختت کته آن 

داشتند و جمشید بر آن چتون  دیوان به پشت برمی

درخشید. در نخستین روز  خورشید در آسمان می

فروردین یک سا ، مردمی انبوه گتردش فتراهتم 

روز »آمدند و بر سرش گوهر افشاندند و آن روز را 

باستانی. سیصد سا  از  «نوروز»خواندند؛ همان  «نو

متر  و رنت   گذشت و مردم، بتی پادشاهی او می

 زیستند. می

 تخت شاهی جمشید بر دوش دیوها
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دریغ که این روزگار خوش دیری نپایید. جمشید  

خودبینی کرد و از راه ایزدی روی بترتتافتت. بتر 

لشکریان منت نهاد و خود را پروردگار جهتانتیتان 

ی ایزدی از او گسسته  بدین خودبینی، فره  نامید. 

 شد. 

بیست و سه سا  از این ماجرا گذشت. درگاه او از 

نامجویان و سپاهیان تهی ماند و روزگتارش بته 

سیاهی گرایید. وی اگرچه از گفتار و کردار ختود 

بازگشت و اشک خونین بارید، اما پشیمانی او سود 

 نکرد.

در همین زمان رویدادی دیگر دستت در کتار  

 داشت  »ایران»سرنوشت 

متایته  نام و گران مردی نیک «سرزمین تازیان»در  

کرد که پسری به نتام  به نام مرداس حکومت می

 «بیوراست »ضحاک داشت. نام دیگر این ضحاک 

ی ده هزار اسب. روزی دیتو در  بود؛ یعنی دارنده

ظاهرِ مردی نیکخواه بر او نمودار شد و به گفتار و 

کردار پرفریب در د  شاهزاده راه یافت. دیو پتس 

از پیمانی که از وی گرفت او را به کشتن مترداس 

و دستیابی به تخت شاهی برانگیختت. ضتحتاک 

سرانجام با دیو همداستان شتد. مترداس متردی 

رفت، ستر  خداپرست بود و هر شب تنها به باغ می

گزارد. دیو بر سر راه او  شست و نماز می و تن می

چاهی عمیق کند و رویش را به خاشاک پوشتانتد. 

مرداس در آن چاه افتاد و هالک شد و ضحاک به 

 پادشاهی تازیان رسید.

دیو در ظاهر آشپزی جوان به خدمت او درآمد. تا 

آن زمان خوراک مردم از گیاهان بود. دیو، نخست 

مرغ و سپس گوشت کبک، تتذور،  ی تخم از زرده

های ختوشتمتزه  گوسفند و گاو، برای او خوردنی

رحمی و دلیری او بیافزاید. بتدیتن  ساخت تا بر بی

حیله چنان در د  ضحاک جای گرفت کته بته 

دستوری او بر دو کتفش بوسه زد. دیو، در زمتان 

گاه او ماری ستر بترآورد.  ناپدید شد و از هر بوسه

ماران را از بن بریدند، اما پس از لختتتی هتر دو 

چون شاخ درخت دوباره روییدند. کوشش پزشکان 

اثر بود. دیو از خود پزشتکتی  در درمان ضحاک بی

ی کار در این است که هتر  چاره»ساخت و گفت: 

روز از مغز مردمان به ماران بخورانند. باشد که این 

  .«دو اژدها بدین خوراک جان سپرند

از سوی دیگر در ایران جنب و جوشی پدید آمد و 

ی  سرداران شهرها بر جمشید شوریدند. چون آوازه

هو  و اقتدار ضحاک به ایران رسید، سواران به او 

روی کردند و اژدهامرد را بته ایتران ختوانتدنتد. 

جمشید از بیم جان گریخت و خود را پنهان کرد. 

دین ایران را  پس از صد سا ، ضحاک، شاه ناپاک

یافت و او را با اره به دو نتیتم  «دریای چین»در 

 کرد و ضحاک بر تخت شاهی نشست.
 ابامهزبارب.ز
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 هرشاهرویاهایماآنقدرکهبایدب ر باشند،هرکاریامکانپ یرخواهدبود.

گفته:منهمیشهاینطورتصورکردهانکه شریهیک بهشت بورخسجابی  است. کتابخانه جابی
 

بهشتاست.خب؟پساینصفیهوصفیهبعد،رم عدورازدروازه  هایباش وهوطالبی



۲۲ 

 معرفی کتاب

 

 )رماننوجوان(وقتززخشطداتز ربر رزواقیعزیکزرسخپوستزمشرح

منزا کش  نویسارح:زرسی

مار  زهب 
جم:زرض   مبر

زا     نشی

 ۲۴۴۷برندهیجای هیمیلکتا آم یکا)برایادبیاتنوجوان(سال
 

 

 

 

زاززکتشب:ززقسشت  هشبی

خوانگابتکنمازبقیهقویترن.گابتکنمهیچوقتوانیمدن.هیچوقتدستازملیلکلمبلازییم

کلردنهلمدسلتور
ی
کردنورنیمدارن.نهکهمن ورنفقطبس تبالباشه.یمخوانازمیلکلمزنلدگ

 ندارن.تصمیمگرفتمجلویا دیتسلیمنشم.هرگ وهرگ وهرگ .

 بایدرویاهایب ر داشتهباشر ب ر
ی
  برایاینکهآدنب رگ

 
 

 

یپلیلداکلنلم یپیداکنم،کهدلمراآرانکننلد.داسلتلانهلایبلیلشلنر دلمیمخواستکاریکاتورهایبیشنر

خواستمهلراطلالددربلارهکهآراممکنند.اینشدکهرفتمرسا فرهنرلغتدنبالکلمه"غم".یم

خواستمبلدانلمچلرابلایلدخلانلوادهملن،کلسوکلارملن،ایلنهلملهغلموغمهستبهدستبیاورن.یم

 غصهنصیبشانبشود.آنوقتبودکهجوا راپیداکردن:

وخلیلال : )gham(غم یمکلبر
ی
تیمشودا ساس ماقتودرملانلدگ گ یبانگن  یکهوقبر ر اسمچن 

بلهدهلنلتمل هخلاکارهیمدهلدو وپلنلن 
یروبلهراهنلخلواهلدشلد،وملا لارابر ر دیگرهیلچچلن  یمکبر

 سللا تللویدردرس  للدوبی بی
ازرسجللایللتجللمبللخللوریچللونفلل للریمکللبر جللرئللتنللیمکللبر  للبر

 خوا افتاد.



۲۳ 

 هنر:معرفیهنرمند:رنهماگریت

  

 

مار:زرنهزمشگرات زهب 
 
 م دف

 

 

 

هلايزالبللای۱۸۹۸رنلهمللاال التسلال واردفللرهلنلگللسلتلانهلنر
ی
دربلللل یلکبللهدنليللاآملد.درهلجللدهسلالللن

کشللیللدنو بللرولسلللشللدامللاپللسازدوسللالدانشللگللاهراتللرککللردوتللمللانوقللتخللودرا فنللقللاشر

سبککوبیسمکرد. ر  آموخیر

رویرو لش
ر
شلگلرق  رفهاياشملتلوجلهشلدکلهسلوررئلاللالسلمچلهتلاگلن  ی

ی
رنهدرهمانابتدايزندگ

سوررئالیسم،آغازگراینجنبش داردو
ر
شدوبااگ پ یری بل یک در باانتشاردومجلهدرزمینهمعرق

 ازطللرزنللگللرش مللنللدایللتللالللیللابی
مللعللتللقللدبللود،۱۹۷۸-۱۸۸۸گریلل للو)هللنر (کللهبللهبللرتللریشللعللربللرنللقللاشر

 رابههمگانآموخت.«نگاهکردن»یشخضخودراپدیدآوردوسبکجدیدیازشیوه

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 
Golconda  (1955) 

 یدوم:هنرپرده 



۲۴ 

 معرفی هنرمند

 

 

 

 

The Mysteries of the Horizon (1955) 

Not to Be Reproduced  (1937) 

The month of the grape harvest  (1959) 

The blank signature (1965) The Unexpected Answer (1933)  



۲۲ 

 معرفیهنرمند:آمادئومودیلیانی

  

ز مار:ززآمشبئوزموبی یشب  زهب 
 
 م دف

 

 سللاز،درسللال،نللقللاشومللجللسللملله)Amedeo Clemente Modigliani(آمللادئللوکلللللمللنللتللهمللودیلللللیللابر

ایتالیامتولدشد.۱۸۸۴  میالدیدرنا یهتوسکابر

ومکردوتیتآملوزش رارسر ،بلاادبلیلاتهلایپلدربل  ملادریاوخییلزودنقاشر ر اش،اسلیلاقشلارسلی 

نلیل له،شلارل نل لن 
یلشبلهملطلاللعلهآگلارنلویسلنلدشلابر هلنر آشناشد.آمادئودراداملهمسلن 

فاخرفلس ر

 بودلرودیگرانرویآوردوازآنهااگرگرفت.

بهپاریسرفت.سال۲۲در
ی
بلاهلنلررسیلیعکلاریمکلرد،سالن  ضورشدرپاریس،بلا ر هایابتدابی

یممللدانطلل حیم کشللیللد.)الللدللتللهبسللیللاریازکللارهللایللشراخللودشبللهسللبللبزدوروزیتللاصللدنللقللاشر

 جابهجابی رفتندیادرآدرسقلبلیلجلاععی بودننابودیمکرد،بسیاریآگاردربی ر هایمدانازبی 

 ماند.(یم

 

 

 

 

 

. 

 

 

Alice (1918) Girl in a Sailor's Blouse  

             (1918) 

The Boy (1919) 



۲۲ 

 معرفیهنرمند:آمادئومودیلیانی

 . 

jeanne hebuterne (1917) 

درپاریسرفتاروشهرتاو
ی
بعدازیکسالزندگ

اوازیللللک یلللافللللت. تلللغللللیلللن  ی شللللکللللچشلللمللللگلللن  بللله

آموزشیکبهیکآوارهبدلشدهبود.  هنر

ویلدرایللنمللدتتللوانسللتسللبللکمللخللصللو بلله

در ژانلویله۲۴خودشرابلوجلودآورد،.ملودیلللیلابر

سللالبللراگللربللیللمللاری۳۲در للالللیلل للهتللنللهللا۱۹۲۴

اش
ی
(ازدنیارفلت.اودرطلولزنلدگ یبر ر )سلمننر

تنهاتوانستیلکنلملایشلگلاهبلرگل ارکلنلدودرفلقلر

 کاملازدنیارفت.

مندقلرنبلیلسلتلم ینهنر اکنوناورابهعنوانب رگنر

 ایتالیایمشناسند.

Elvira (1918) 

lunia czechowska (1917) 



۲۷ 

 معرفیهنرمند:علیاکبرصادقی

 

 نمایشگاهآثارعلیاکبرصادقی

 (31فروردین2۹یهنرهایمعاصرتهران)تاموزه

 

 
 

ها و آثار حجمی علی اکبرصادقی هنرمند و شتاعتر  ها، تصویرسازی اثر از نقاشی ۱۱۱نمایشگاهی بزر  با 

 پیشکسوت با هدف مرور بر آثار و زندگی او در موزه ی هنرهای معاصر برگزار گردیده. 

 پیشنهاد ما را جدی بگیرید و این نمایشگاه بزر  و شگفت انگیز را از دست ندهید. 



۲۸ 

 معرفی انیمیشن

  بینیم.زززانیششعن
 

 

ز  مشیب 

Piper 

 دقیقه6 مدتزمان

کتسازنده   Pixar Animation Studiosرسر

 2571یاسکاربرنده

کوچک،داستانتج بیاتهیجان یکم  دریابی
ر  انگن 

باجهانروبهرویمشود.  وقبر

 

 

 

 

 

زکتشبزپدواززاگفت     مورزهش زآقش زموریسز سزانگب  

The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore 

 دقیقه75 مدتزمان

کتسازنده  Moonbot Studiosرسر

 2572یاسکاربرنده

 

 

 

 برند:ها،آقایموریسرابهدنیایخودشانیمکتا 

باکتا 
ی
کهزندهزندگ    اند هابی

http://minitoons.ir/company/Pixar%20Animation%20Studios
http://minitoons.ir/awards/%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%20%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%B1%202017
http://minitoons.ir/company/Moonbot%20Studios
http://minitoons.ir/awards/%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%20%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%B1%202012
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 علم : جونو چیست؟

 

 
 

 

 

جونوییکازفضلاپلیلملاهلاینلاسلااسلتکلهبلهدور

یدرگردشاست.اینفضاپیملادرسیاره یمشنر

۲۴۱۲بهفضاپلرتلا شلدودرسلال۲۴۱۱سال

یقللرارگللرفللت.اسللمایللندرمللدارسللیللاره یمشللنر

اسلللت. شلللده رویمگلللرفلللتللله ازاسلللاطلللن  فضلللاپلللیلللملللا

)یلللیکازخللدایلللان مللطللابللقبلللایللکافسللانللله،ژوپللیللنر

علللالقللله یزیلللادیبلللرایپلللنلللهلللانشلللدندربلللاسلللتلللان(

پشتابرهاداشتهاملاهلملشلشجلونلو)یلیکدیلگلر

تلوانسلتلهاوراازملیلانابلرهلاازخدایانباستان(یم

سلللیلللاره هلللملللانلللنلللدایلللنداسلللتلللان، یبلللرلللیلللنلللد. یمشلللنر

وسللللیللللللللله بلللله ) تللللوده)ژوپللللیللللنر علللل للللیللللیمازابللللری ی

پوشاندهشدهاستوفضاپیمایجلونلودرپشلت

بلللله در للللالجسللللتوجللللواسللللتتللللا ابللللرهللللا ایللللن

ایللن ر دانشللمللنللداننللاسللابللرایفللهللمللیللدنوشللنللاخللیر

اتعلللللیم. یغللولپللیلل للرکللمللککللنللدسللیللاره ر تللجللهللن 

ی، اتلللملللسلللفلللرمشلللنر بلللررویجلللونلللو، نصلللبشلللده

ایلنسلیلارهرا ل میدانمغناطلیل لوملیلدانگلران ر

مللللللیللللللدان داد. خللللللواهللللللنللللللد قللللللرار مللللللطللللللالللللللعلللللله مللللللورد

وهلایملغلنلاطلیل مغناطی ،مجملوعله ایازنلن 

مللیللدوده لل یللکومللیللدانگللران ر لل ویگللران ر ینللن 

علل لللسخللودراازسللیلللارهیم ر جللونلللواولللی  بلللاشلللنللد.

سلللیلللاره یگلللرفلللتلللهوشلللفلللقنلللوایحقلللطلللبی یمشلللنر

علل للیللیمکللهقللطللبشللمللالوقللطللبجللنللو ایللن

 کند.سیارهراروشنیم

ی  تصویرجونوازقطبجنو سیارهمشنر

 کاوشگرجونو

ی یمشنر مشنر   تصویرارسایلجونوازشفقهایقطبی

 یسوم:علمپرده 

 جونوزچشست؟



۳۴ 

 جونو چیست؟

 

 کلهتصلوریم۳۴ع سباالبهطورتق یبی وسلعلتدارد،ایلنطلوفلانملارپلیلخی شلودازیلخه ارکیلومنر

 آمونیاکتش یلشدهخالفجهتعق بههایساعتگردشیمکند.

 

 www.nasa.govمندع:

جم:ندا ائری    منر



۳۱ 

ترین جانور زمین تاردیگرید سرسخت  

 

 تشربیگرار

 ترانزجشنورززمی  ززرسسخت

 
در کللللله هسلللللتلللللنلللللد زنلللللده ملللللوجلللللودات از گلللللرو 

ملللیلللیللللط شلللیلللمللللیلللابی یللللیکیلللا
ر ِفلللن  ایکللللههلللایخشللللن

طلللورعلللادیدرآنلللهلللا  لللیلللاتبللله ملللعلللملللوالادامللله

یم
ی
زنلللللدگ اسلللللت ایلللللن کلللللنلللللنلللللد.نلللللاملللللمللللل لللللن از یلللللیک

ملیلللیلونسلال۲۴۴موجوداتجالبتوجهکلهاز

یم
ی
جللانللورکللنللدرو کللنللد،پللیللشدرسللیللارهمللازنللدگ

نللاندارد.جللانللورآبلل ی Tardigradaتللاردیللگلل یللد یللا

تلل یللنجللانللورانکلوچللیکبللاهشللتپللاکللهازپللیلل للیللده

یموفیلشناختهشدهاسلت.) جلانلورشلدیلداکسنر

یلللللللا از Extremophile دوسلللللللت گلللللللرو  بللللللله

هایخشلنشودکهدرمییطهاگفتهیمارشانیسم

 یلللیکیلللاشلللیلللملللیلللابی
ر انلللوام-وشلللدیلللدفلللن  کلللهبلللیلللشلللنر

-زیستدرآنهانامم ناست
ی
 (کنندیمزندگ

تاردیگ یدهایکشاخهازپوسلتانلدازانهسلتلنلد
کللهبللهدلللیللل للرکللتبسللیللارکللنللدشللانبللهجللانللور
کللنللدرویللاتللیللبلللمللعللروفشللدهاسللت.ایللنجللانللور
چهارجفتپایشکیمداردکهبهچنگالیاپنجه

بسللیلللاریازگللونلللهخللتللمیم هللایایللنجللانلللورشللود.
روزهلللارا فخلللوردنجلللللللبلللکوشلللنلللاکلللردندر

کللنللنللدوبللههللایمهللاوشلللللسللنللرقللطللراتآ خلل ه
دلللیلللبللدنبسللیللاریازآنللهللاشللفللافاسللت. ر هللمللی 

تلاردیلگل یلدراسلال ر شلنلاشبلهزیسلت۱۷۷۳اولی 
 نانجانآاوستگوئ کش کردوازآنزمان

تللاکللنللونبللیللشازهلل ارگللونللهجللدیللدازایللنجللانللور
۲دهلمو۳کش شدهاست.تاردیگ یدهافقط

  لللللداکلللللنی تلللللا دارنلللللد.ملللللیلللللیل۱٫۲دهلللللم طلللللول ملللللنر
جلللاللللب تللل یلللننللل لللتلللهدرملللوردایلللنجلللانلللورتلللوانلللابی

ایلطسلخلتو انطباقآندرهرمیییطباهلررسر
ایللطزیسللتمللیللیللیططللاقللت رسر فللرسللاسللت.وقللبر

شللود،آنللهللابللرایایللنگللونللهازجللانللورانسللخللتیم
نلللانکللل یللل لللتلللوبلللایلللوسلللیلللسیم بللله تلللوانلللنلللدوارد لللاللللبر

Cryptobiosis  شوند.دراین التمتابولیلسلم

 بلللللله جللللللانللللللور ایللللللن سللللللطللللللم۴٫۴۱بللللللدن درصللللللد
آیللدرسللدتللا للدیکللهبللهنلل للریمشللانیممللعللمللویل
هایبلدنشلاناند.آنهابااینکارتمانفعالیتمرده

تق یباخاموشیم طوالبر کلنلنلد،املابلهرابهمدبر
بلله للالللتعللادیو

ی
ایللطزنللدگ مللیللکایللنکللهرسر

مناسببرگشت،ازاین التجلاللبملر گلونله
بیداریم آنلهلادربلهتلعلویلقطوالبر شلونلد.تلوانلابی

فلرآیلنلدملتلابلوللیلسلمبلهآنلهلاکلملکیم ر کلنلدانداخیر
بتواننددررسارسدنلیلاودرهلرملیلیلیطبلاآ و

کنند.
ی
  هوایکامالمتفاوتزندگ



۳۲ 

ترین جانور زمین تاردیگرید سرسخت  

 

 

 

ی،یمایللنجللانللورانمللیللیل تللوانللنللددرمللیللدودهمللنر

 ازملللنللل ر ۲۷۴دملللابی ۱۲۴گلللرادتلللادرجلللهسلللانلللبر

 گللرادبللاالیصللفللردوانبللیللاورنللدوبللهدرجللهسللانللبر

تواننلددر یاتخودادامهدهند.تاردیگ یدهایم

 برابرپرتویخورشیدی،پرتویشامایاپرتوییلوبر

چلنلدصلدبلرابلرآنل لهبلراییلکانسلان ابر ر لبهملن 

کشندهاستلزندهبمانند.درواقعایلنجلانلوربلا

دروععیتک یل لتلوبلایلوسلیلسیم ر تلوانلدقرارگرفیر

ایطبدزیست  میییطمقاومتکند.دربرابررسر

ملوعلومجلالللبدرملوردتلاردیلگل یلدهللا،ایلناسللت

گلونلله هللایهلایایلن لیللوانلاتبلاسللللولکلهبلیللشلنر

شللونللد.آنللهللابللرخللالفکللامللالرشللدکللرده،مللتللولللدیم

مللوجللوداتزنللدهدیللگللرازطلل یللقتللقللسللیللمسلللللویل

تللرآنکللههللنللگللانفللرآیللنللدرشللدنللیمکللنللنللد.عللجللیللب

هلابلهجلایتلقلسلیلمشلدنمسنشدنشلان،سلللول

درتیقیقاتمشخصشده شوند.فقطب ر یم

ایخلودراپلسازانتلوانلددیتلاردیلگل یلدیم است

و بللیللدارشللدنازخللوا کلل یلل للتللوبللایللوتللیللک،تللعللمللن 

،مللثللال ایللطزیسللبر اصللالحکللنللد.درزمللانبللدیرسر

مییط شلودوزیستخشلنونلاملنلاسلبیموقبر

ه زنللللجللللن  دارد، هللللایرطللللوبللللتبسللللیللللارکللللیموجللللود

جللللانللللوریماندی ایللللن وکللللامللللالخللللردای شلللل للللنللللنللللد

ایلطزیسلتیم ملیلیلیطشوند.سپسهرزملانرسر

به التعادیبازگشتواینجانلوراناز لاللت

ومبلهملرملتدی فعالخلارجشلدنلد،رسر ایانغن 

یم سلللللللللولخللللود  للللالللللتغشللللای درایللللن کللللنللللنللللد.

راازنفوذپ یرشدهواجلازهورودژن هلایخلاریحی

ی بلللاکللللنر دیلللگللللریمسلللوی وگللللیللللاهلللان دهللللدوبللللاهلللا

ایآنللهللا،بللهمللرمللتوبللازسللازیاناسللتللفللادهازدی

  پردازند.ایخودیماندی

دسللتیللافللتلله انللدکللهدرمللیللقللقللانبللهروشهللابی

تللوانللنلدبللااسلتللفللادهازآیلنللدهاینلهچللنللداندوریم

هایانسلانرا لفلظکلردهواینموجودات،اندان

هللایانللدایللنملل للنللدهتللازهنللگللهللدارنللد.آنللهللادریللافللتلله

تولیلدیم پروتئیبر تلوانلدکلنلنلدکلهیممی روس وبی

مللللللدتانللللللدان بلللللله را انسللللللان شللللللده اهللللللداء هللللللای

   تریقابلاستفادهنگهدارند.طوالبر
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ملیلللیلون۲۲مشهورت ینانقراضدستلهجلملیعدر

کهدانلیلاسلورهلا سالقبلاتفاقافتادهاستوقبر

رفلللتلللنلللدوازآنبلللعلللنلللوانانلللقلللراض ر کلللیلازبلللی  بللله

دانشللمللنللدانا للتللمللال کللرتللاسللهیللادمللیلل للنللنللد.بللریحر

دهللنللدایللناتللفللاقپللسازبللرخللوردیللکسللیللارکیم

رویدادهاست.دانیاسورهلاتلنلهلا ر ع یمبهزمی 

ایلللناتلللفلللاقنلللدلللودنلللدتلللقللل یلللبلللا درصلللداز۲۴قللل بلللابر

ایلللنرخلللدادآسلللیلللب اشلللکلللال لللیلللاتتلللیلللتتلللاگلللن 

امللاایللنانللقللراضبللهانللدازهایکللهبللهنللطللر دیللدنللد.

 سدبدندوده،قرنهاقبللازادایلنلاسلورهلایلعلبر من 

لل۲۲۴تللقلل یللبللا ر مللیلللللیللونسللالپللیللش،انللقللراضپللرمللی 

۹۴ت یاسهرخدادکلهبلاعل شلد
ی
درصلداززنلدگ

بلرود.دانشلملنلداننل ل یلهرویکره ر ازبلی  ر یزملی 

برایلن درموردعلتآندارندبریحر هایمختل ر

بللاورنللدکللهیللکدنللبللالللهداربلل ر یللایللکسللیللارک

دقللیللقللامشللابللهانللقللراضدایللنللاسللورهللامللوجللبایللن

دانشللللللمللللللنللللللدان ا اخللللللن  امللللللا اسللللللت. شللللللده رخللللللداد

یرا درسلیلنی
عل لیلمآتشلفلشلابر فعالیتهایکلنلوبر

بعنوانعلتپیشنهادکردهانلد.کل بلندیاکسلیلد

ومتانساطعشدهازآتشفشانمیتوانداقیانوس

رویلهی هلارااسلیلدیکللنلدوبلاعل گللرنشلدنبی

وانقراضشود. ر    زمی 

دانشللمللنللداندرمللوسللسللهفللنللاوری۲۴۱۴درسللال

ماساچوستایدهیآتشفشانرانسبتبهبلقلیله

ین  یلههلاارجلمتلردانسلتلنلدوادعلاکلردنلد،بله

للطل نللیلکلیلکللهازآتشلفللشلانتلولللیلدملیللشلودیللک

ارشانیسمتولیدکنندهمتانبهنانملتلانلوسلارسلیلنلا)

Methanosarcinaایللللللن یللللللابللللللد. یم رشللللللد )

کلله ارشللانللیللسللمبللرایبللقللابللهنللیللکلللنللیللازدارد،زمللابر

آ شللدودررستللارس ر نللیللکلللواردمللنللدللعتللامللی 

ش”  ملتلانلوسلارسلیلنلا“ جهانپخشگردیلد گسلنر ر نلن 

یافتوبهرسعتمتانتولیدکرد،عرعلهیآ 

رفللتللنللدو ر تلل شللدهوگللونللههللایمللخللتللللل ازبللی 

دیللگللر بللدنتللجللزیللهشللدهیآنللهللایللکمللنللدللعغلل ابی

 مللللتللللان”  مللللتللللانللللوسللللارسللللیللللنللللا“ بللللرای کلللله کللللرده آمللللاده

یتللولللیللدکللنللد. یدانشللمللنللدانالللدللتللههللملله بللیللشللنر

مللتللقلللاعللدنشلللدنللدکلللهیللکارشللانللیلللسللمتلللکسللللللویل

رویکره
ی
بهوجودبیاوردکهامکانزندگ اشکاالبر

را ر درصللدکللاهللشدهللدوشللایللدتللرکللیللب۹۴زمللی 

بلاعل بله سیارکوآتشفشانهاواینموجلودابر

وشدهباشد.  وجودآمدنایننن 
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شناشچهبود؟ ر  درطولتاریللللخزمی 

https://en.wikipedia.org/wiki/Methanosarcina

