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شماره 377

اگر فردوسی نبود، هویت ایرانی هم نبود

هویت ماجرای مفصلی است که مثل یک فرش پرنقش ونگار ایرانی هزارجور جزئیات دارد 
و تا همه آن جزئیات درکنار هم قرار نگیرند، در ما شکل نمی گیرد و درست نمی شود. حاال 

اگر یکی پیدا شود و به شما بگوید که هویت یک قرص دارد و اگر می خواهید هویت دار 
بشوید، کافی است آن را بخرید و نوش جان کنید، چه می گویید؟ مطمئن هستم از 

خوشحالی بال درمی آورید و می گویید جان هرکسی که دوست داری، آدرسش را به ما هم 
بده تا فوری یک  بسته اش را بخریم. شاهنامه فردوسی حکایت همان قرص جادویی را دارد 

که به دست حکیم کیمیاگری خلق شده و می تواند چاله چوله های هویتی شما را پُرکند. 
برای همین است که استادان ادبیات و افرادی که دستی در کار دارند، معتقدند که بدون 
فردوسی، کمیت هویت ایرانی لنگ بود و ما یک جا در تاریخ گم و گور می شدیم و ایرانی 

بودنمان را فراموش می کردیم. 

اگر فردوسی نبود، گذشته خود را فراموش می کردیم

حتماً تابه حال درباره شاهنامه زیاد شنیده اید. اگر هم چیز زیادی نشنیده باشید، 
به اندازه کتاب های مدرسه می دانید که فردوسی دهقان زاده ای بود که دستش به 
دهانش می رسید و از همان دوره های ابتدایی درس خواندنش، خیلی با داستان، 

به خصوص با داستان های قدیمی حال می کرد؛ برای همین تصمیم گرفت که این 
داستان های کهن را جمع آوری کرده و به صورت شعر بازنویسی شان کند. این عالقه 
ساده، کار دستش داد و باعث شد چیزی نزدیک به یک عمر وقتش صرف تحقیق 
و جمع آوری و خلق و بازآفرینی افسانه ها و اسطوره های مردم ایران زمین در کتاب 

شاهنامه بشود. شاهنامه هم همان طورکه می دانید، دارای سه دوره اساطیری، پهلوانی 
و تاریخی است. فردوسی درحدود 60 هزار بیت دور از جانش کشک که نمی سابیده، 

بلکه در حین قصه گویی، تا توانسته تاریخ ایران آداب و رسوم و فرهنگش را ثبت و 
ضبط کرده است. برای همین است که کارشناسان فن می گویند اگر فردوسی نبود، 
ما درباره تاریخمان چیزی نمی دانستیم و به سادگی با گذشت قرن  ها، گذشته مان را 

فراموش می کردیم.

اگر فردوسی نبود، زبان فارسی هم نبود

احتماالً بیشتر شما مثل ما سر کالس ادبیات بیشتر از همه شاعران و نویسندگان به 
جان جناب فردوسی دعا می کردید، چون ایشان نه خیلی مثل حافظ لقمه را چند دور، 
دور سرشان چرخانده اند و بعد توی دهان مخاطب گذاشته اند و نه مثل خاقانی آن قدر 

قلمبه سلمبه حرف زده اند که دیوانشان یک فرهنگ لغت در قد و هیکل لغت نامه 
دهخدا الزم داشته باشد، بلکه خیلی ساده و صمیمی حرف های مهم شان را در قالب 
داستانی منظوم سروده و آن قدر این کار را خوب انجام داده اند که بعد از قرن ها برای 
ما هم خوش و دلنشین است. البته ایشان زیرپوستی در 60 هزار بیتشان گنجینه ای 
از زبان فارسی را جمع کرده اند، آن هم در دوره و زمانه ای که عربی نوشتن مد بود و 

نویسنده ها برای اینکه بگویند خیلی باکالس هستند، تا می توانستند در نوشته هایشان 
عربی قاطی می کردند. این جوری شد که جناب فردوسی یک تنه زبان فارسی را حفظ 
کرد و به دست شاعران بعد از خودش رساند؛ ارثیه ای گرانبها که از دست حمله مغول 
و همه جور جنگ و بالی دیگر جان سالم به در برده و تا امروز رسیده و هنوز به درد ما 

هم می خورد و می تواند به داد زبان فارسی برسد.  

اگر فردوسی نبود، آیین پهلوانی هم نبود

حتماً می دانید داستان شاهنامه، داستان قهرمانانی است که به همان اندازه ای که 
خوب بودند، در همه عمر مجبور شدند مقابل آدم های خیلی بد مبارزه کنند. مبارزه 

هم مثل دعواست، حلوا که خیر نمی کنند! برای همین بیشتر ماجراهای شاهنامه 
صرف جنگاوری این قهرمانان شده و گاه هم حسابی اشک درآور و پرسوزوگداز از کار 

درآمده است، منتهی قهرمانان شاهنامه یک تفاوت عمده ای با قهرمانان فیلم های 
اکشن داشته و دارند. این تفاوت هم در منش و روش و خوی و خصلتشان است. 

این جوری شد که کسی به آن ها »قهرمان« نمی گفت، بلکه همه به سبک فردوسی، 
»پهلوان« صدایشان می زدند؛ پهلوانی که به قول فردوسی، اهل داد و دهش بود و با 

آنکه زور بازویش در حد سوپرمن و همقطارانشان بود، اما عقل و هوششان هم 
مثال زدنی بود و اگر بخواهیم حق مطلب را ادا کنیم، باید به همان سبک 
فردوسی بگوییم که پهلوانان اهل خرد، راستی واالمنش بودند و آن قدر 
در کارشان خوب بودند که راه و روششان باقی بماند. فردوسی آن قدر 
آیین و روش این پهلوانان را خوب توصیف کرده که باید بگوییم اگر 

فردوسی نبود، آیین پهلوانی هم از بین می رفت.

اگر فردوسی نبود
فاطمه نیک| بعضی چیزها را می شود به آسانی تصور کرد. مثاًل می توانید چشم هایتان را ببندید 
و تصور کنید اگر امتحان های پیش رو را خراب کنید چطور می شود؟ اما چیزهایی هم هستند 

که تصور کردن درباره بود و نبودشان سخت است. مثاًل همین االن چشم هایتان را ببندید 
و تصور کنید که اگر فردوسی نبود، چه می شد؟ من می دانم هرچه پلکتان را روی هم فشار 

بدهید و فسفر بسوزانید، آخر هم به نتیجه مطلوبی نمی رسید و نمی توانید تصور کنید که اگر 
فردوسی نبود، چه می شد. ایراد ندارد، ما هشتی ها این مأموریت غیرممکن را انجام داده و 

به جای شما تصور کرده ایم که اگر فردوسی نبود، چه می شد؟!

يك فنجان شعر 

بگذار بهار در پيرهنت بوزد...
»در حوالي بهار مهربان«
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اگر فردوسی نبود، ادبیات ایران کامل نبود

فردوسی شاهنامه را در قالب مثنوی و در سبک حماسه 
سروده است. با این همه اولین سروده های عاشقانه ایرانی 
در این کتاب دیده می شوند. عاشقانه های معروف »بیژن 
و منیژه«، »زال و رودابه«، »سیاوش و سودابه« تا همین 

حاال هم به صورت داستانک های مستقل موردتوجه هستند، 
همین طور داستان های حکمت آموز و سروده های عارفانه 
هم از زیر دست فردوسی بیرون آمده است. فردوسی به 

سبک تئاتر مدرن، گاه داستان گویی را رها کرده و روبه روی 
مخاطب که ما باشیم نشسته و حرف زده و پند و نصیحت 

کرده است. گاه حرف های عارفانه زده و گاه نکته های 
پندآموزی بیان کرده است. از ما اگر می پرسید، داستان 

معمایی پلیسی هم در کتابش پیدا می شود. به همین خاطر 
کتاب او یک جورهایی الگوی شاعران بعد از فردوسی شده 

و به نظر استادان بزرگ ادبیات ایران، اثر او باعث ایجاد تنوع 
در ادبیات ما شده است. پس اگر فردوسی نبود، ادبیات ایران 
هم امروزه به آن شکل نبود و حتماً کیفیت و تنوع امروزش 
را نداشت. شاهنامه فردوسی، کتاب یک ملت است و اگرچه 
یک نفر آن را نوشته، اما هزاران هزار نفر در ایجاد آن دست 
داشته اند.  همان طورکه در ابتدا گفتیم، شاهنامه محصول 

جمع آوری داستان های اسطوره ای و افسانه های ایرانی 
است. اسطوره ها و افسانه هایی که نه روی کاغذ، بلکه در دل 
مردم ایران و به کمک نفس گرمشان ثبت شده است. برای 
همین شاهنامه را نمی شود تنها اثر یک نفر به نام فردوسی 
دانست، بلکه شاهنامه، شناسنامه همه مردم ایران است. به 
همین خاطر اگر فردوسی نبود، بدون شک در این روزگار 

نو ما بدون شناسنامه بودیم.

هی رفیق، خوشگلی؟!

سیدمحمدساداتاخوی

ایران دارای بیستمین ارتش قدرتمند جهان است

ما نمی گيم، اونا می گن ها...!

در ستون خبر بخوانید

بررسی بهترین بازی های ژاپنی که طی سال گذشته عرضه شدند

بازگشت  شرقی ها به اوج
در صفجه دو و سه  بخوانید

درباره مردی که زبان و هویت 
فارسی به او مدیــون است

سـام رفیق!... حواسـت بـه منه؟!... می گـم... من که 
متولد شـده بودم، چهارم شـهریورماه هزار و سـیصد 
و پنجاه و دوی خورشـیدی بود... )االن چندسـاله م؟... 
ولـش کـن!... حـال نـدارم حسـاب کنـم!(... داشـتم 
می گفتـم... قیافـه م همیـن بـوده... به نظـر خـودم که 
زیـاد خوشـگل و تودل بـرو نبـوده م... البته مـادرم با 
مـن موافـق نیسـت!... حـق هـم داره... خـب مـادره 
و »نُـه مـاه« تمـوم زحمـت کشـیده تـا مـن بـه دنیا 
اومـده م... البـد برای مـادرم، زیباترین بچـة جهان)!( 
نمی کنـم...  فکـر  این جـوری  خـودم  امـا  بـوده  م... 

بعدهـا کـه »شـش یـا هفت سـاله« شـدم، احسـاس کـردم کـه بعضـی  از مهمون های 
»نـوروزی« خونه مـون، زیـاد تحویلـم نمی گرفتـن... بغلـم می کـردن... ِچلِپ ِچلِـپ هم 
بـه لُپـم التفـات می کـردن، امـا انـگار به خاطر پـدر و مـادرم بـوده!... گاهی احسـاس 
می کـردم فـان دوسـت بابـام روش نمی شـد لـپ بابـام رو کـه روحانـی بود ببوسـه، 
مـن رو بغـل می کـرد!... یـا فـان دوسـت مـادرم که جـوون و عـروِس تازه رسـیده ای 
بـود، روش نمی شـد مـادرم رو بغـل کنـه، می اومد طـرف من و مـن رو بغـل می کرد... 
خـب این جـوری سـخت بـود دیگـه، نبـود؟!... بـود!... وقتی »مدرسـه رو« شـدم، خانم 
معلمـی داشـتیم بـه اسـم خانـم »کریم خانـی«... معلم کاس سـوم مـا بود... حسـابی 
دوسـتم داشـت و سـر درس »کـرم ابریشـم« کـه سـؤال هاش رو خوب پاسـخ دادم و 
شـدم »شـاگرد اول کاس«، ازم خوشـش اومـد... یه بـار کـه »ناظم« مدرسـه دسـتور 
داد و همه مـون کچـل کردیـم، فکـر می کـردم خانـم کریم خانـی دیگـه بـدش بیـاد 
ازم... امـا خندیـد و دسـتی به سـرم کشـید و گفـت: »خوب شـدی ها محمدجـان!«... 
راسـت نمی گفـت... زشـت شـده بـودم... »زشـت تر« شـده بـودم!... یادمـه از بچگـی 
فکـر می کـردم زشـت بـودم و حسـابی دعا می کـردم کـه خدا خوشـگلم کنـه... االن 
فهمیـده م کـه اگـه آدم ها کسـی رو دوسـت داشـته باشـن، اون آدم رو »زیباترین آدم 
دنیـا« می بینـن... حتی اگه زشـت باشـه... ببینم!... تو آدم دوست داشـتنی ای هسـتی؟... 

قربونت!... 

اگرفردوسینبود،چهمیشد.
ایرادندارد،ماهشتیهااین
مأموریتغیرممکنراانجام
دادهوبهجایشماتصور

کردهایمکهاگرفردوسینبود،
چهمیشد؟!

فردوسیشاهنامهرادر
قالبمثنویودرسبک
حماسهسرودهاست.

جنابفردوسی
یکتنهزبانفارسی

راحفظکردوبهدست
شاعرانبعداز
شرساند

خود



 معرفی بازی های جدید

کسـری کریمی طار| 2016 سـال بسـیار خوبی بـرای بازی سـازان ژاپنی بود. آن هـا با عرضه عناوینـی مانند »دراگون کوئسـت بیلـدرز« و »آخرین 
نگهبـان« بـار دیگـر نشـان دادند که ژاپـن یکی از قطب هـای اصلی صنعـت بازی های ویدئویی اسـت. بـا این که ژاپنی ها نسـبت بـه دوران اوج 

خـود، یعنـی زمـان فرمانروایی کنسـول پلی استیشـن2 افت محسوسـی کرده اند، اما سـال گذشـته به طرز شـگفت آوری خوب ظاهر شـدند 
و بازی هایـی را منتشـر کردنـد که برخالف بسـیاری از عناویـن موجود در بـازار، تا حـدودی رنگ و بوی تکرار نداشـتند. مطمئناً بسـیاری 

از گیمرهایـی کـه تـا امـروز تنهـا زمان خـود را صـرف انجـام بازی های غربـی کرده انـد، بـا تجربه بازی هـای این فهرسـت از قـدرت و 
نـوآوری بازی سـازان ژاپنی شـگفت زده خواهند شـد. اکنون قصد داریم به بررسـی هشـت بـازی برتر سـال 2016 بپردازیم که توسـط 

اسـتودیو های ژاپنـی سـاخته شـده اند. برخـی از این عناویـن در سـال 2015 در اختیـار گیمرهای ژاپنی قـرار گرفتند و نسـخه های 
جهانـی آن هـا در سـال 2016 در دیگـر نقاط جهـان و برای گیمرهـای غیر ژاپنی عرضه شـدند:

اولین قسـمت از سـری »نیروی دفاعی زمین« )Earth Defense Force(  برای کنسـول 
پلی استیشـن2 عرضـه شـد. گیمرهـا باید با حضـور در نیـروی دفاع جهانـی، به مقابله 

بـا موجـودات فضایـی و بیگانـه بپردازند. موجـودات متنوعـی ارتش موجـودات فضایی را 
تشـکیل می دهنـد و از مورچه هـای غول پیکـر تـا تانک هـای پیشـرفته در ایـن بازی 

دارند.  بـازی داسـتان سـاده و سرراسـتی دارد و به طـور کلـی نظـر مسـاعد حضـور 
گیمرهای طرفدار اکشـن را جلب می کند. با از بین بردن دشـمنان، 
می تـوان بـا امتیـاز به دسـت آمـده، قدرت هـا را افزایـش داد و یـا 

این کـه تسـلیحات جدید خریداری کرد. آخرین قسـمت این سـری 
که سـال گذشـته عرضه شـد، »نیروی دفاعی زمین 4.1« نام دارد.  

اگـر از برخـی مشـکالت افت فریـم که در گوشـه وکنار بـازی وجود 
دارنـد فاکتـور بگیریم، با بازی جذابی سـروکار داریـم. حتی می توانید 

به همـراه دوسـتان خود بـه تجربـه آن بپردازید.

در آخریـن قسـمت از سـری »گانـدام بریکـر« )Gundam Breaker( ، گیمرهـا بایـد بـا نابـودی گانپال)ربات( های دشـمنان 
و جمـع آوری باقی مانـده آن هـا، گانپـالی خـود را بسـازند. گیم پلـی بـازی بیـش از هرچیـز تداعی کننـده نبردهـای سـری 

»دینسـتی واریـرز« )Dynasty Warriors(  اسـت. بـا این حـال تفـاوت آن بـا این سـری، وجـود مبـارزات کوچک تـر و مکانیسـم 
پیچیده تـر آن هاسـت. عالوه بـر گیم پلـی جـذاب، دارندگان کنسـول های پلی استیشـن4 و پلی استیشـن ویتا می تواننـد به صورت 

آنالیـن و شـبکه بـا یکدیگر این بـازی را انجـام دهند. 

آخریـن قسـمت از سـری »مبـارز خیابانـی« )Street Fighter(  با دوباره دمیـدن روح آرکید 
بـه بـازی، بـرای کاربـران پلی استیشـن4 و کامپیوترهای شـخصی عرضه شـد. سـازندگان با 

عرضـه زودهنـگام ایـن بازی دسـت بـه حرکتی پرریسـک زدند؛ اقدامـی که عالوه بر خوشـحالی 
طرفـداران، تاحـدودی موجـب دردسـر آن هـا شـد. گیم پلـی بـازی به خوبـی طراحـی شـده و دقیقـاً 

حس وحـال یـک »مبـارز خیابانـی« آرکیـد و جذاب را بـه مخاطبان منتقـل می کند. با این حـال به دلیل 
عرضـه زودهنـگام، بـازی عماًل ناقـص به بازار آمد. شـخصیت های کم تعداد و نقشـه های محـدود یکی از 

بزرگ تریـن نقـاط ضعف قسـمت جدیـد این بـازی بود. بـا این حال با گسـترش اعتراضـات، کپکام 
تصمیـم گرفـت با عرضـه بسـته های الحاقی متعـدد، کمبودهای بـازی اصلی را جبران سـازد. 

بـه افـرادی کـه اکنـون از این بازی انتقـاد می کنند توجه نکنیـد، مبارز خیابانـی 5 چه از 
نظـر گیم پلـی و چـه از نظـر محتویات، اکنـون دچار هیـچ نقصانی نیسـت. کپکام 

به خوبـی نشـان داد کـه بـه اعتراضات طرفـداران احتـرام می گذارد.

شـش سـال از عرضـه اولین قسـمت »دریـوس برسـت« روی کنسـول پی اس پـی می گذرد 
و در طـول ایـن چندسـال، ایـن سـری مهمـان دسـتگاه های آرکیـد ژاپنـی نیـز بوده انـد. 
سـازندگان در آخریـن قسـمت تـالش کردنـد بـا افـزودن قابلیت هـا و امکانـات جدیـد، 
گیمرهـای غیـر ژاپنـی را نیـز شـیفته و دلباختـه این سـری سـازند. عالوه بر بخـش آرکید 

کـه یـک پـورت جانانـه از دسـتگاه های آرکیـد بـه حسـاب می آید، بخـش جدیدی 
هـم در بـازی گنجانـده شـده که عمـاًل این بـازی را تبدیل بـه یک عنـوان تازه و 

 Dariusburst Chronicle( »نوآورانـه می کند. »دریوس برسـت کرونیـکل سـیویرز
Saviours(  تفاوت هـای بسـیاری بـا قسـمت های قبلـی خود دارد و چـه از نظر 
قابلیت هـا و چـه از نظـر گیم پلـی، یـک بـازی جدید محسـوب می شـود. اگر 
بسـته های الحاقـی جذابـی کـه بـرای آن عرضـه شـده را هم درنظـر بگیریم،  

نمی توانیم به راحتی از کنار این بازی عبور کنیم. 
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         روی خط  هشـت      

مؤسسـه گلوبـال فایـر پـاور بـا آغـاز هـر سـال میـالدی بـا 
گـردآوری آمـار و ارقام مختلف، فهرسـت قدرتمندترین 

فهرسـت  می کنـد.  منتشـر  را  جهـان  ارتش هـای 
منتشرشـده توسـط ایـن مؤسسـه درحال حاضـر 

شناخته شـده ترین  و  مهم تریـن  از  یکـی  بـه 
و  شـده  تبدیـل  زمینـه  ایـن  در  فهرسـت ها 
نهادهـای مختلـف، آمـار ایـن مؤسسـه را تـا 
حد زیـادی معتبـر می داننـد. رتبه بنـدی این 
مؤسسـه بـه ایـن صورت اسـت که هر کشـور 
امتیـازی را کسـب می کند و هرچـه این امتیاز 
به صفـر نزدیک تـر باشـد، نشـان دهنده قدرت 

بیشـتر آن کشـور اسـت. جالب اسـت بدانید که 
ایران در این فهرسـت در جایگاه بیسـتم قـرار دارد 

و بودجـه دفاعـی سـاالنه آن حدود 6 میلیـارد و 300 
میلیـون دالر بـرآورد می شـود. ایـن درحالـی اسـت کـه 

ایـران در سـال 2016 در رتبـه 21 و در سـال 2014 و 2015 
در رتبـه 22 قـرار داشـت.

به قدرت نظامی چه جوری نمره می دهند؟

بـرای اینکـه بهتـر از رده بندی این مؤسسـه سـر دربیاورید، باید دربـاره نحوه 
امتیـاز دادنـش اطالعاتی داشـته باشـید. نکته مهم در تهیه این فهرسـت این 
اسـت کـه در ایـن رده بندی، قدرت هسـته ای و شـیمیایی کشـورها حسـاب 
نمی شـود و  مورد دوم این اسـت که تنها تعداد تسـلیحات هر کشـور اهمیت 
نـدارد، بلکـه کیفیـت آن ها نیـز در امتیازدهی دارای نقش مهمی اسـت. توی 
حسـاب و کتـاب ایـن وب سـایت، توانایی هـای نظامی کشـورها براسـاس 50 
فاکتـور مختلف بررسـی می شـود. تنـوع و میزان تسـلیحات، نیروی انسـانی 
آماده رزم و بودجه نظامی از فاکتورهای مهم این ارزشـیابی هسـتند. در آخر 
بایـد بدانیـد که عوامـل جغرافیایی و تعداد نیـروی انسـانی در این رتبه بندی 

دارای نقش تعیین کننده هسـتند. 

کشورهای دیگر توی چه وضعیتی هستند؟

ارتـش رژیـم صهیونیسـتی در میـان 106 ارتـش مـورد مطالعـه، بـا وجـود 
بهره گیـری نامشـروع از تسـلیحات هسـته ای در جایگاه پانزدهم قـرار گرفته 

اسـت. بودجـه نظامی سـاالنه این رژیـم، 15 میلیـارد و 500 
میلیـون دالر و تعـداد نیـروی نظامـی فعـال آن در خط 
مقـدم 160 هزار نفر اسـت. در این رده بنـدی، ژاپن، 
ترکیـه، کـره جنوبـی و مصـر نیـز به عنوان سـایر 
جایگاه هـای  به ترتیـب  آمریـکا  هم پیمانـان 
هفتم، هشـتم، یازدهـم و دوازدهم را در اختیار 
دارند، اما عربسـتان سـعودی بـا وجود دریافت 
از  کالن  تسـلیحاتی  و  نظامـی  کمک هـای 
جانـب آمریـکا، پایین تـر از ایـران قـرار گرفته 
اسـت. در این فهرسـت، آمریکا با 600 میلیارد 
دالر بودجـه نظامـی سـاالنه در صدر و روسـیه 
و چیـن در جایگاه هـای دوم و سـوم قـرار دارنـد.

قدرت نظامی ایران چه ویژگی هایی دارد؟

ایـران یکـی از کشـورهای مهـم و اسـتراتژیک منطقـه غـرب 
آسیاسـت. مـا با داشـتن جمعیتـی درحـدود  81 میلیـون و 824 هـزار نفر 
دارای 47 میلیون نفـر نیـروی انسـانی آمـاده به کار هسـتیم که از ایـن تعداد، 
یک میلیون و 400 هزار نفر هرسـاله در کشـورمان به سـن نظامی می رسـند 
کـه 545 هـزار نفـر از آن هـا نیروهای حاضر در خطوط مقـدم و یک میلیون و 
800 هـزار نفـر دیگر به عنوان نیروی ذخیره هسـتند. براسـاس ایـن گزارش، 
قابلیت های نظامی ایران شـامل 400 هزار دسـتگاه تجهیزات زمینی از جمله 
تانک هـای تهاجمـی و سـامانه های راکتـی و یـک نیـروی هوایـی روبه رشـد 
اسـت.   یکـی از ویژگی هـای مهم قـدرت نظامی ایران در این اسـت کـه ایران از 
سـالح ها و ادوات بومی اسـتفاده می کند. به عنوان مثال در حوزه صنعت سـاخت 
تانک، جمهوری اسـالمی ایران انواع تانک های »ذوالفقار«، »صمصـام«، »مبارز«، 
»تـی 72«، »تیـام«، »چیفتن مـدرن« و... را می سـازد و یا بهینه سـازی می کند. 
همچنین ما در سـاخت جنگنده قدم های بلندی برداشـته ایم و ساخت جنگنده 
»صاعقـه«، »آذرخـش« و »قاهـر 313« نشـان دهنده همیـن موضـوع هسـتند. 
ویژگـی مهـم دیگر، قـدرت نظامی ما در توان موشـکی مان اسـت. ایـران یکی از 
قوی تریـن یگان هـای موشـکی را در منطقه دارد. ما با داشـتن انواع موشـک های 
زمیـن بـه زمیـن، سـاحل بـه دریا، زمیـن به هـوا، هوا بـه هوا، هـوا به زمیـن و... 
توانسـته ایم بـه توانمندی هـای باالیـی در این زمینه برسـیم. ویژگی دیگـر توان 
نظامی ما که خیلی هم باکالس اسـت، مربوط به »شـهر موشـکی ایران« اسـت 

کـه از مهم تریـن تمایزهـای قدرت نظامی ایران با کشـورهای منطقه اسـت. 
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ايرنا

پلنگ زخمی حالش خوب می شود

هرچـه مـا دربـاره پلنـگ مازنـدران و خطـر از بین رفتنـش می گوییم و می شـنویم، ظاهـراً روی بعضـی از افراد تأثیر نـدارد و 
آن هـا  کمـر بـه نابـودی حیوانـات کمیـاب ایـران بسـته اند. در چندروز گذشـته یک پلنـگ مازندران کـه در تله گـراز گرفتار 
شـده بـود، بـا تمـاس کشـاورزان با محیط زیسـت و رسـیدن به موقع کارشناسـان و دامپزشـک از تله خالص شـد و ظاهـراً با 

مراقبت هـای فـوری از مـرگ نجـات پیدا کرده اسـت.

ايرنا 

محققان ایرانی 30 اختراع بين المللی را ثبت کردند

رئیـس اداره ثبـت اختراعـات کشـور، یک خبر خوش برای ما داشـته و گفته اسـت کـه تعداد اختراعات ثبـت بین المللی ایران 
از 30 مـورد بیشـتر شـده و ایـن به خاطر توجه به کسـب درآمـد از دانش و اطالعات حقوقی بوده اسـت. البته ایشـان در ادامه 
تـوی ذوق مـا زده و گفته انـد کـه در کشـور مـا آمـار قابل قبولی از ثبـت اختراع وجود نـدارد و بسـیاری از اختراعـات، به دلیل 

عدم یا نادرسـتی نحوه ثبـت وارد بازار کار نمی شـوند.

ايسنا

سينمای ایران رکورد زده است

یـک کارشـناس بین المللـی سـینمای ایـران گفته اسـت که »تعـداد جایزه هـای بین المللی سـینمای ایـران در سـال 1395 
به تنهایی برابر اسـت با کل جوایز سـینمای ایران در چهل سـال از 1337 تا 1377«. حاال راسـت و دروغ آمار و ارقام ایشـان به 
گـردن خودشـان، منتهـی اینکـه ایـن خروار جایـزه را از کجاها گرفته اند هم مهم اسـت. مـا همین جا امیدواریم که همه شـان 

جایزه هـای معتبر و خوبی بوده باشـند.

 فارس

ممنوعيت فروش هله هوله در مدارس بمبئی

هندی هـا تـوی یـک اقـدام ضربتـی، فـروش تنقـالت و نوشـابه های گازدار را تـوی مدرسه هایشـان ممنـوع کـرده و حـال 
دانش آموزانشـان را تـوی قوطـی کرده انـد. براسـاس خبرهـا، فـروش تنقـالت و مـواد غذایـی همچـون چیپس سـیب زمینی، 

نوشـابه های گازدار، پیتـزا، همبرگـر و شـیرینی در مـدارس بمبئـی ممنـوع شـده اسـت.

ما نمی گيم، اونا می گن ها...!
ایران دارای بیستمین ارتش قدرتمند جهان است

والیباحال

والیباحـال شـبیه به والیبال حرفه ای نیسـت، اما همـه می توانند با آن 
سـرگرم شـوند. چه طرفـدار والیبـال باشـید و چه نباشـید، می توانید 
والیباحـال را تجربه کنیـد. والیباحال را می توانیـد تک نفره بازی کنید 
یا اینکه دونفره، در دو حالت ایسـتاده و نشسـته با دوسـتانتان به بازی 
بپردازیـد. هـر تیم را نیز می توانیـد با خریدن تجهیزات مختلف قوی تر 
کنیـد. اگـر می خواهیـد تک نفره بـازی کنیـد، می توانید تیم تـان را از 
هشـت تیـم برتر دنیـا انتخاب کنیـد، ترکیب دلخواهتـان را بچینید و 
با شـش سـطح هوش مصنوعـی در دو حالـت دوسـتانه و جام حذفی 
بـازی کنیـد. هوش مصنوعی در حالت سـخت، ماننـد بازیکنان واقعی 
اضطـراب می گیـرد و هرچه توپ بیشـتر بیـن دو طرف ردوبدل شـود، 

بیشـتر ممکن اسـت خطا کند.

سازنده:
 سرگرمیدن

پلتفرم )فضای اجرای بازی( : 
اندروید

بازگشت مبارز خیابانی

طلوع دوباره

دفاع از زمین درمقابل هجوم حشرات

ربات های شرقی

EARTH DEFENSE FORCE 4.1
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بررسی بهترین بازی های ژاپنی که طی سال گذشته عرضه شدند

ـــ بازگشتــ  شرقی ها به اوجــ



ایـن فهرسـت براسـاس بازی هـای ساخته شـده در ژاپن تنظیم شـده اسـت. با این حـال تنها بازی هایـی مدنظر ما بودند که نسـخه انگلیسی شـان 
در سـال 2016 عرضـه شـد. به عنـوان مثـال عنـوان »پرسـوناPersona5(»5(  در سـال 2016 در ژاپـن عرضـه شـد، اما بـا توجه بـه این که عرضه 
جهانـی آن در سـال 2017 صـورت می گیرد، نام آن در این فهرسـت ذکر نشـده اسـت. در ادامه بازی هایـی مانند »فاینال فانتـزی 15« و »دارک 
سـولز3« که در سـال گذشـته عرضه شـدند، بـه اندازه کافـی در مطالب مختلـف پوشـش داده شـدند و در عین حال نکته چنـدان جدیدی 
نسـبت بـه نسـخه های گذشـته خود نداشـتند. لـذا تصمیم گرفتیـم نام آن هـا را نیـز در این فهرسـت نیاوریـم. درنهایت بایـد از صنعت 
بازی سـازی ژاپـن تشـکر کنیـم که در سـال 2016 ضرب شسـتی به صنعت بازی سـازی غرب نشـان داد. با این حـال ژاپنی هـا راه درازی 
تـا بازگشـت بـه دوران اوج خود دارنـد؛ راهی که عرضه عناوینی مانند دراگون کوئسـت بیلدرز و پرسـونا5 نشـان می دهد به درسـتی 

درحال طی شـدن اسـت.

کسـری کریمی طار| 2016 سـال بسـیار خوبی بـرای بازی سـازان ژاپنی بود. آن هـا با عرضه عناوینـی مانند »دراگون کوئسـت بیلـدرز« و »آخرین 
نگهبـان« بـار دیگـر نشـان دادند که ژاپـن یکی از قطب هـای اصلی صنعـت بازی های ویدئویی اسـت. بـا این که ژاپنی ها نسـبت بـه دوران اوج 

خـود، یعنـی زمـان فرمانروایی کنسـول پلی استیشـن2 افت محسوسـی کرده اند، اما سـال گذشـته به طرز شـگفت آوری خوب ظاهر شـدند 
و بازی هایـی را منتشـر کردنـد که برخالف بسـیاری از عناویـن موجود در بـازار، تا حـدودی رنگ و بوی تکرار نداشـتند. مطمئناً بسـیاری 

از گیمرهایـی کـه تـا امـروز تنهـا زمان خـود را صـرف انجـام بازی های غربـی کرده انـد، بـا تجربه بازی هـای این فهرسـت از قـدرت و 
نـوآوری بازی سـازان ژاپنی شـگفت زده خواهند شـد. اکنون قصد داریم به بررسـی هشـت بـازی برتر سـال 2016 بپردازیم که توسـط 

اسـتودیو های ژاپنـی سـاخته شـده اند. برخـی از این عناویـن در سـال 2015 در اختیـار گیمرهای ژاپنی قـرار گرفتند و نسـخه های 
جهانـی آن هـا در سـال 2016 در دیگـر نقاط جهـان و برای گیمرهـای غیر ژاپنی عرضه شـدند:

 Dragon(»به عنـوان بهتریـن بازی این فهرسـت، »دراگون کوئسـت بیلـدرز
  )Minecraft(»ترکیبـی جـذاب از گیم پلـی »ماینکرفـت  )Quest Builders
و قسـمت اول »دراگـون کوئسـت« محسـوب می شـود. در کمـال تعجـب و 

برخـالف بسـیاری از بازی ها کـه با الهـام از چندین بازی، به گرد پـای هیچ کدام 
از آن هـا نمی رسـند، دراگون بیلد کوئسـت از هردو بازی که نـام بردیم بهتر و جذاب تر 

اسـت. نکته بسـیار جالب درمورد این بازی، نحوه ترکیب سـبک سـندباکس »ماینکرفت« 
با سـبک نقش آفرینی اولین قسـمت سـری اسـت؛ دو سـبک بازی که کاماًل با یکدیگر در تضاد 

هسـتند. ایـن بازی سـال گذشـته در ژاپن برای کنسـول های پلی استیشـن4 و پـی اس ویتا عرضه 
شـد و بـا اندکـی تأخیر، نسـخه انگلیسـی آن هم در دسـترس کاربـران دیگر نقاط جهـان قرار 

گرفـت. پـس اگـر طرفـدار ماینکرفـت یا دراگون کوئسـت هسـتید، به هیـچ عنوان ایـن بازی 
را از دسـت ندهید.

اولین قسـمت از سـری »نیروی دفاعی زمین« )Earth Defense Force(  برای کنسـول 
پلی استیشـن2 عرضـه شـد. گیمرهـا باید با حضـور در نیـروی دفاع جهانـی، به مقابله 

بـا موجـودات فضایـی و بیگانـه بپردازند. موجـودات متنوعـی ارتش موجـودات فضایی را 
تشـکیل می دهنـد و از مورچه هـای غول پیکـر تـا تانک هـای پیشـرفته در ایـن بازی 

دارند.  بـازی داسـتان سـاده و سرراسـتی دارد و به طـور کلـی نظـر مسـاعد حضـور 
گیمرهای طرفدار اکشـن را جلب می کند. با از بین بردن دشـمنان، 
می تـوان بـا امتیـاز به دسـت آمـده، قدرت هـا را افزایـش داد و یـا 

این کـه تسـلیحات جدید خریداری کرد. آخرین قسـمت این سـری 
که سـال گذشـته عرضه شـد، »نیروی دفاعی زمین 4.1« نام دارد.  

اگـر از برخـی مشـکالت افت فریـم که در گوشـه وکنار بـازی وجود 
دارنـد فاکتـور بگیریم، با بازی جذابی سـروکار داریـم. حتی می توانید 

به همـراه دوسـتان خود بـه تجربـه آن بپردازید.

در آخریـن قسـمت از سـری »گانـدام بریکـر« )Gundam Breaker( ، گیمرهـا بایـد بـا نابـودی گانپال)ربات( های دشـمنان 
و جمـع آوری باقی مانـده آن هـا، گانپـالی خـود را بسـازند. گیم پلـی بـازی بیـش از هرچیـز تداعی کننـده نبردهـای سـری 

»دینسـتی واریـرز« )Dynasty Warriors(  اسـت. بـا این حـال تفـاوت آن بـا این سـری، وجـود مبـارزات کوچک تـر و مکانیسـم 
پیچیده تـر آن هاسـت. عالوه بـر گیم پلـی جـذاب، دارندگان کنسـول های پلی استیشـن4 و پلی استیشـن ویتا می تواننـد به صورت 

آنالیـن و شـبکه بـا یکدیگر این بـازی را انجـام دهند. 

آخریـن قسـمت از سـری »مبـارز خیابانـی« )Street Fighter(  با دوباره دمیـدن روح آرکید 
بـه بـازی، بـرای کاربـران پلی استیشـن4 و کامپیوترهای شـخصی عرضه شـد. سـازندگان با 

عرضـه زودهنـگام ایـن بازی دسـت بـه حرکتی پرریسـک زدند؛ اقدامـی که عالوه بر خوشـحالی 
طرفـداران، تاحـدودی موجـب دردسـر آن هـا شـد. گیم پلـی بـازی به خوبـی طراحـی شـده و دقیقـاً 

حس وحـال یـک »مبـارز خیابانـی« آرکیـد و جذاب را بـه مخاطبان منتقـل می کند. با این حـال به دلیل 
عرضـه زودهنـگام، بـازی عماًل ناقـص به بازار آمد. شـخصیت های کم تعداد و نقشـه های محـدود یکی از 

بزرگ تریـن نقـاط ضعف قسـمت جدیـد این بـازی بود. بـا این حال با گسـترش اعتراضـات، کپکام 
تصمیـم گرفـت با عرضـه بسـته های الحاقی متعـدد، کمبودهای بـازی اصلی را جبران سـازد. 

بـه افـرادی کـه اکنـون از این بازی انتقـاد می کنند توجه نکنیـد، مبارز خیابانـی 5 چه از 
نظـر گیم پلـی و چـه از نظـر محتویات، اکنـون دچار هیـچ نقصانی نیسـت. کپکام 

به خوبـی نشـان داد کـه بـه اعتراضات طرفـداران احتـرام می گذارد.

شـش سـال از عرضـه اولین قسـمت »دریـوس برسـت« روی کنسـول پی اس پـی می گذرد 
و در طـول ایـن چندسـال، ایـن سـری مهمـان دسـتگاه های آرکیـد ژاپنـی نیـز بوده انـد. 
سـازندگان در آخریـن قسـمت تـالش کردنـد بـا افـزودن قابلیت هـا و امکانـات جدیـد، 
گیمرهـای غیـر ژاپنـی را نیـز شـیفته و دلباختـه این سـری سـازند. عالوه بر بخـش آرکید 

کـه یـک پـورت جانانـه از دسـتگاه های آرکیـد بـه حسـاب می آید، بخـش جدیدی 
هـم در بـازی گنجانـده شـده که عمـاًل این بـازی را تبدیل بـه یک عنـوان تازه و 

 Dariusburst Chronicle( »نوآورانـه می کند. »دریوس برسـت کرونیـکل سـیویرز
Saviours(  تفاوت هـای بسـیاری بـا قسـمت های قبلـی خود دارد و چـه از نظر 
قابلیت هـا و چـه از نظـر گیم پلـی، یـک بـازی جدید محسـوب می شـود. اگر 
بسـته های الحاقـی جذابـی کـه بـرای آن عرضـه شـده را هم درنظـر بگیریم،  

نمی توانیم به راحتی از کنار این بازی عبور کنیم. 
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شـ به عنوان بهترین بازی این فهرست، »دراگون کوئست بیلدرز«)Dragon Quest Builders(  ترکیبی جذاب از گیم پلی 
»ماینکرفت«)Minecraft(  و قسمت اول »دراگون کوئست« محسوب می شود. در کمال تعجب و برخاف بسیاری از بازی ها که با الهام 
از چندین بازی، به گرد پای هیچ کدام از آن ها نمی رسند، دراگون بیلد کوئست از هردو بازی که نام بردیم بهتر و جذاب تر است. 

قرمز کوچولو

قرمـز کوچولـو بـازی ای داسـتانی و تجربه گراسـت. یعنـی 
بایـد در محیـط بازی گشـت و گـذار کرده و داسـتان بازی 
را تجربـه کنیـد. اگـه بـه بازی های داسـتانی عالقـه دارید، 
قرمـز کوچولـو می توانـد انتخـاب خوبـی باشـد. داسـتان 
هـم بسـیار سـاده اسـت و به قـول سـازندگان: »خالصـه، 
مـن همیشـه بـه حرفـش گـوش می کـردم. کالً همیشـه 
بچـه خـوب خانـواده بـودم. حـرف گوش کـن. امـا خواهر 
و بـرادرم، نـه. همیشـه سروگوششـان می جنبید. همیشـه 
می رفتنـد لبـه اتـاق«  تنها هدف ایـن بازی، انتقـال تجربه 
زندگـی اسـت؛ زندگی ای که در آن شـادی و غـم، تنهایی، 

عشـق و... وجـود دارد. 

اتوپیا: عجیب مثل تهران

بـازی اتوپیـا شـما را بـا نگاهـی متفـاوت بـه شـهر تهـران روبه رو 
می کنـد. صدهـا معمای مهیـج و خارق العـاده در بخش داسـتانی 
کـه شبیه شـان را تجربـه نکـرده ای ذهنـت را بـه چالش هـای 
جـدی می کشـند !  در نقـش یـک کارآگاه زبردسـت از راز جرائـم 
پرده بـرداری کـن، یـا در جایـی دیگر شـخصی دانـا و فرزانه باش 
و شـخصیت ها را در پیـدا کـردن جوابشـان یـاری کن؛ یـا خودت 
بـاش و هوشـت را بـه بقیـه ثابـت کـن. 12 مجموعـه  شـاخص 
معمـاری شـهر تهران بـا 35 سـاختمان به دقت تمام مدل سـازی 
شـده اند و بـا گرافیکـی قابل قبـول در انتظارت هسـتند. با حضور 
در شـعاع فیزیکی سـاختمان ها می توانی رکـوردت را مجانی ثبت 
کنی و دیگر بازیکنان را شکسـت دهی و صاحبخانه  آن ها شـوی.

سازنده:
BlazingFallGames

پلتفرم )فضای اجرای بازی( : 
اندروید

سازنده:
 سرگرمیدن

پلتفرم )فضای اجرای بازی( : 
اندروید

سازنده:
 سرگرمیدن

پلتفرم )فضای اجرای بازی( : 
اندروید

پروسـه سـاخت بـازی »آخریـن نگهبـان« )Last Guardian(  یک دهـه پیـش آغاز شـد و درنهایت 
پـس از کـش و قوس هـای فـراوان، ایـن بـازی سـال گذشـته به صـورت انحصاری بـرای پلی استیشـن4 
عرضـه شـد. اگـر بخواهیـم به صـورت کلـی بـه این عنـوان نگاه کنیـم، با بـازی خوبی سـروکار داریـم، اما 
بـا توجـه بـه گیم پلـی و طبیعـت بـازی، دوربیـن و کنتـرل آن تاحـدودی موجب اذیـت کاربران می شـود و 
بـرای عـادت کـردن بـه آن بایـد زمـان نسـبتاً زیـادی را پـای آن صـرف کنیـد. دیگـر مشـکل عمده بـازی، این 
اسـت کـه مراحـل بـا تمرکز بر شـخصیت دوم بـازی که یـک حیوان غول پیکـر فانتزی اسـت، طراحی شـده اند. 
برخـالف بسـیاری از شـخصیت های دوم کـه در دیگـر بازی هـا ماننـد روبـات و موجـودات بی خاصیـت به دنبال 
شـما می افتنـد، در آخریـن نگهبـان خبـری از ایـن موجـودات احمق نیسـت و حیوانی کـه به عنوان همـراه گیمر 
در مراحـل حضـور دارد، عاقـل اسـت. یعنـی می توانـد بـرای خود تصمیـم بگیرد و نقـش کلیدی در حـل معماها 
ایفـا می کنـد. لـذا بسـیاری از گیمرها درطـول بازی دچار سـردرگمی می شـوند. همین موضوع باعث می شـود که 
ماهیـت بسـیاری از مراحـل برای گیمرها گنـگ باقی بماند. با تمام این تفاسـیر، »آخرین نگهبـان« یک بازی خوب 
اسـت و اگـر از تجربـه بازی هایـی مانند »ایکـو« )ICO(  و »سـایه کلوسـوس« )Shadow of Clossus(  لذت بردید، به 
هیـچ عنـوان ایـن بـازی را از دسـت ندهید؛ بـازی ای که راهی ده سـاله را پیمـوده تا امروز در دسـت ما قـرار گیرد.

   )Macros Delta Scramble( »بـه هیـچ عنوان تصور نمی کردم کـه »ماکروس دلتا اسـکرمبل 
عنوان خوبی باشـد، سـری »سـالید ماکروس«)Solid Macross(  که توسـط اسـتودیو »آرت 
دینـک« )Artdink( بـرای کنسـول دسـتی پی اس پـی)PSP(  عرضـه شـده، تمرکـز باالیـی بـر 
مبـارزات هوایـی و ربات هایـی دارد کـه محبـوب دل گیمرهای ژاپنی انـد. این اسـتودیو با عرضه 

عنـوان »ماکـروس دلتـا اسـکرمبل«، تغییـرات عمـده ای در کنتـرل و گیم پلـی سـری داده اسـت. 
عالوه بـر تمـام ایـن تغییـرات، ایجـاد هماهنگی میـان اسـتفاده از دسـته های آنالوگ و صفحه لمسـی 
موجـب لذت بخش تـر شـدن مبـارزات و کنتـرل جنگنده ها شـده اسـت. برخـالف گیم پلی کنـد عنوان 

»ماکـروسMacros( »30 30( ، »ماکـروس دلتـا اسـکرمبل« سـرعت باالیـی دارد و با وجـود این که روی 
کنسـول پی اس پـی عرضـه شـده، کنتـرل آن بسـیار راحـت از کار درآمـده. بـا این کـه بـازی در مرحله 
نخسـت عرضـه، از نظر محتویـات چندان قابل توجه نبود، اما سـازندگان با عرضه بسـته های مختلف 
الحاقـی رایـگان، ایـن کمبود را تا حـد زیادی جبران کردند. این بازی یکی از بهترین قسـمت های 
سـری »ماکروس« اسـت که درطول این چندسـال عرضه شـده اسـت. پس حتی اگر طرفدار 

این سـری نیز نیسـتید، امتحان کـردن آن ضـرری ندارد.

سـازندگان تصمیـم گرفتنـد نگاه تازه ای به سـری کربـی)Kirby(  انداخته و با افـزودن ده ها قابلیت 
جدیـد )افـزون بـر ویژگی های متعدد قسـمت های قبلی( بـر جذابیت این  سـری بی افزایند؛ 
هدفـی کـه سـازندگان توانسـتند تاحـدودی بـه آن نائـل شـوند. عالوه بـر قابلیت های 
متعـدد، طراحـی مراحـل نیـز به خوبـی صـورت گرفتـه و گیمرها بـه هیچ عنـوان در 
بـازی دچـار یکنواختـی نخواهند شـد. یکـی از نقاط قوت سـری کربـی، مبارزات 
گیمرهـا بـا غول هـای بـازی اسـت، ایـن قسـمت هـم یـک اسـتثنا نیسـت 
و بازیکنـان از آغـاز تـا پایـان بایـد بـا یـازده غـول متفـاوت مبـارزه کنند. 
پـس اگـر کنسـول »تـری دی اس« )3DS(  دم دسـت خـود داریـد، ایـن 
 عنـوان پلتفرمـر را از دسـت نـداده و حتمـا بـازی »کربی: پلنـت روبوبات« 

)Kirby: Planet Robobot( را خریداری کنید. 

طلوع دوباره

دفاع از زمین درمقابل هجوم حشرات

ربات های شرقی

M A C R O S  D E L T A  S C R A M B L E

داستان پسرک و غول

مبارزات هوایی

موجود دوست داشتنی به نام کربی

Dمیراث اژدها R A G O N  Q U E S T  B U I L D E R S

KIRBY:  PLANET ROBOBOT

L A S T  G U A R D I A N

GAME
بررسی بهترین بازی های ژاپنی که طی سال گذشته عرضه شدند

ـــ بازگشتــ  شرقی ها به اوجــ
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ق تا که بر گنبد تو دیده ام از دور افتاد

ناگهان در دل آلوده من شور افتاد
اولین بار که دیدم حرمت را گفتم

ای سلیمان به سرایت گذر مور افتاد

بی پناه آمدم و خوب پناهم دادی
راهم از حادثه در دولت منصور افتاد

تا به خود آمده، دیدم که دل از دستم رفت
وسط آیینه ام چشمه ای از نور افتاد
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 ساعت های مفیدی که
از دست می دهیم

بعضی درس ها هسـتند کـه در برنامه هفتگی 
دانش آمـوزان بـه چشـم زنـگ تفریـح دیده 
می شـوند. زنگ هایـی مثـل پرورشـی، هنر یا 

ورزش.
ایـن مواقع اگـر از دانش آموزان بپرسـید چرا 
ایـن درس ها را جـدی نمی گیرنـد، می گویند 
مدرسـه بـه آن هـا اهمیـت نمی دهـد. البتـه 
ایـن دلیـل درسـتی اسـت، امـا نقـش خـود 

می شـود؟ چـه  دانش آمـوزان 
سـاعات  هیچ وقـت  کـه  آن هایـی  شـاید 
حضـور در ایـن کاس هـا را به خوبـی تجربه 
از  بعضـی  کـه  نشـود  باورشـان  نکرده انـد، 
دانش آمـوزان بهتریـن خاطراتشـان از همیـن 
زنگ هـای پرورشـی یـا هنـر اسـت. همه اش 
هـم بـه ایـن خاطـر اسـت کـه خودشـان از 
ایـن درس هـا لـذت برده انـد.  موضوعـات 

ضرب المثلـی هسـت کـه می گوید: »مسـتمع 
یعنـی  آورد«؛  ذوق  برسـر  را  صاحب سـخن 
کسـانی که پای سـخنان کسـی نشسـته اند، با 
عکس العمل هـای مثبت خود باعث می شـوند 
حرف هایـش  و  بیایـد  ذوق  سـر  سـخنران 

جذاب تـر و بهتـر شـود.
این دقیقاً وظیفه ای اسـت که مـا دانش آموزان 
در قبـال درس هایی داریم که شـاید مدرسـه 
و حتـی معلم هـا آن ها را خیلی جـدی نگیرند. 
مطمئن باشـید این برنامه های درسـی فرصت 
اسـتعدادهای  شـدن  شـکوفا  بـرای  خوبـی 

بزرگ هسـتند.
از مدرسـه بخواهیـد امکانـات الزم بـرای این 
درس هـا را در اختیارتـان بگـذارد، حتـی اگر 
معلـم ثابتـی بـرای ایـن درس در مدرسـه 
وجـود نـدارد. خودتـان بـرای آن سـاعت ها 
کنیـد  جمـع  پیشـنهاد  کنیـد،  برنامه ریـزی 
و آن هـا را بـه معلـم برسـانید. مثـًا تهیـه 
زنـگ  سـاعت های  در  ماهانـه  مجلـه  یـک 
پرورشـی بـرای مدرسـه چه طـور اسـت؟ یـا 
درسـت کردن یـک تابلـوی اعانـات بـرای 
آثـار نقاش های حرفـه ای کاس در سـاعات 
هنـر. صبر کنیـد! این ها ایده های من هسـتند! 
فکـر کنید ببینـم خودتان چـه ایده هایی برای 
سـپری کردن این سـاعت های مفیـد دارید؟

# پرورشی
# هنر

# ورزش
:Hasht_fans

به ایده های خوب جایزه هم می دید؟!

هدهد هشتایی ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد کانـون پـرورش فکـري کـودکان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به سـمت شـما پرواز کرده تا شـما پرنده هاي شـجاع و زیبـا را ببرد به کـوه قاف. 

اگـر شـما هم به هدهـد کمک کنیـد، ما زودتـر به آنجا مي رسـیم.
hodhod8@kpf-khr.ir :پست الکترونیکي ما

يك فنجان شعر

بگذار بهار در پیرهنت بوزد...
)1(

راه دادن بهـار بـه خانـه، مثـل راه دادن مهمـان بـه آشـپزخانه اسـت؛ وقتـی صمیمی تـر 
بـه آشـپزخانه می آیـد... از مهمانخانـه  می شـود، وقتـی خـودی می شـود، و 

وقتـی آنقـدر نزدیک می شـود که پـای گاز می ایسـتد، گوجه هـا را خرد می کند، سـبزی ها 
می کشد...  را آب 

راه دادن بهـار از کوچـه به خانه، حکم همین دوسـتی و نزدیک تر شـدن با مهمـان را دارد. 
وقتـی مهمان خود میزبان می شـود...  

بهـار را راه بـده.... در را بـه رویـش بـاز کـن... و بگـذار در پیرهنـت بوزد... بگذار لباسـت 
را پـر از شـکوفه کنـد. بگـذار خودی شـود با تـو... بایسـتد کنارت... پـای کتابخانـه و میز 
تحریـرت... تـوی حیـاط خلـوت و روی ایوانـت... با بهـار خودمانی شـو... تا در هـرکار که 
از تـو سـرمی زند، بـوی بهـار بپیچد و سـبزی و شـکوفایی از دسـت هایت بـه همه جا منتقل 

شود...
)2(

چـه کشـف خـوب و بزرگی اسـت، اینکـه دریـاي دل هر آدمی مثل یک سـرزمین اسـت؛ 
بـا منطقـه جغرافیایی خـاص خـودش، و آب و هواهای متغیر هـر منطقه... 

چـه خـوب اسـت اینکـه می دانـم دل ها هـم ممکن اسـت یـک روز گرفتـار پاییز شـوند... 
یـک روز بهـار در آن هـا خانه کند، یک روز سـرد باشـند مثل چله زمسـتان و یـک روز داغ، 

مثل آفتـاب ظهر مـرداد...
حـاال وقتـی حـال دلـم ابـری شـد، می توانـم مثـل پرسـتوهای مهاجـر پـر بزنـم بـه منطقه 
خورشـید، بنشـینم یک گوشـه از صحنـش و بـا خیال راحـت ابرهای دلـم ببـارد... آن وقت 
اسـت کـه زمیـن خیالـم خیـس می شـود و رنگین کمـاِن عشـق در سـایه امـام آفتـاب 

می نشـیند پشـت نگاهـم...
)3(

دلم باغچه ای است پر از خاک خوب و مرغوب 
در آن امید کاشته ام زمستان سرد و سوزان 

در آن ایمان کاشته ام، پاییِز خسته و برگ ریزان 
در آن عشق کاشته ام، تابستان داغ و بی باران 

دلم باغچه ای است متصل به ابر بهاران، لبریز از خاک خوب و مرغوب
از قلبـم بوته هـای خوشـبوی امیـد می رویـد، پیچک هـای یقیـن از دیوارهـای دلـم بـاال 
مـی رود... و روزی نهـال کوچک عشـق در همین باغچه، چهارفصل سـال، میوه مهر و سـایه 

دوسـتی می دهد بـه رهگـذران.... 

* سمیه سامي راد
مربي ادبي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان مشهد

»در حوالي بهار مهربان«
قاصدک 
خواست

در میان باغ
خانه اي بنا کند

تا که با رساندن خبر
بین این و آن

صلح و دوستي به پا کند
توي باغ

کوچه اي ز کوچه پرندگان
خوش مسیرتر نبود

قاصدک
کم کمک

خانه ساخت
در حوالي بهار مهربان 

روبه روي آشیانه پرندگان

* زهرا محدثي خراساني، مربي کانون 
پرورش فکري کودکان و نوجوانان مشهد

»صبح تازه«
صبح مي شود

تو مي رسي
ابر تیره را کنار مي زني

روي این درخت هاي زرد و خشک
رنگ و بویي از بهار مي زني

پست مي کني براي مردم زمین
نامه هاي روشن نوید را

مي دهي نشان به این شب بلند
صبح تازه امید را

صبح مي شود
تو مي رسي

آفتاب را به شهر هدیه مي دهي
روي صبح را سفید مي کني

جمعه را دوباره عید مي کني

* منیره هاشمي، مربي فرهنگي کانون 
پرورش فکري کودکان و نوجوانان مشهد 

»وقتي تو باشي«
وقتي تو باشي خوب هستم

مثل پرنده وقت پرواز
مثل گلي که صبح با شوق
روز خودش را کرده آغاز
وقتي تو باشي حرف هایم

پر مي شود از شعر و لبخند
شیرین زباني مي کنم باز

مثل عسل، شیرین تر از قند
وقتي نباشي غّصه آرام

خود را به قلبم مي رساند
یک آسمان ابر بهاري

در چشم هایم مي تکاند

* منیره هاشمي، مربي فرهنگي کانون 
پرورش فکري کودکان و نوجوانان مشهد 

»فریاد«
تصمیم دارم بعد از این آزاد باشم

مانند فریادي رها در باد باشم

تقویم هاي بي قراري را ببندم
ایام باقي مانده ام را شاد باشم

از دفترم پژمردگي را خط بگیرم
فصلي که شعر من در آن گل داد، باشم

با هرچه ترس و لرز، مي مانم مبادا...
برگي که در دست خزان افتاد باشم

فریاد خواهم زد نمي خواهم که روزي
شعري که دارد مي رود از یاد باشم

* مهدي صحرایي، مربي ادبي کانون پرورش 
فکري کودکان و نوجوانان سبزوار

»زالل چشمه سار«
مثل بوي بامداد

در نگاه آشناي مردمي
تو شکوه رویش تبّسمي

مثل خواب دلنشین آفتاب
روي برگ هاي خسته گلي

تو شروع روشن تغزلي
مثل خلوت پرنده با نسیم

مثل گفت وگوي ماهیان و رود
درکنار چشم هات

مي شود زالل چشمه سار بود...

* محبوبه بزم آرا، کارشناس ادبي کانون 
پرورش فکري خراسان رضوي

»چرخي بزن...«
افتاد موجي در دل مرداب

از رقص سنجاقک به روي آب
در زلف هاي بید مي چرخي

دور سر نیلوفر مرداب
مي پاشي از پرواز رنگینت

یک مشت نقره، برسر مهتاب
مي آیي و نیزار مي سوزد

اي رقص آتشگون! مرا دریاب
من آن سکون سخت مردابم
چرخي بزن سنجاقک بي تاب

* اطهر سیدموسوي، مربي فرهنگي کانون 
پرورش فکري کودکان و نوجوانان مشهد


