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فاطمه نیک| بیشترمان می دانیم که انتقال عضوی از بدن یک فرد به فرد دیگر را اهدای عضو می گویند. اما شاید ندانیم که هر فرد می تواند جان 
هشت نفر را نجات دهد و آن طورکه آمار ها نشان می دهند، 70درصد عمل های اهدای اعضای موفق بوده اند. این آمار را اضافه کنید به این آیه از 

قرآن که می فرماید: »و هرکه نفسی را حیات بخشد، مانند آن است که همه مردم را حیات بخشیده است.« ما هشتی ها می دانستیم هرچه درباره 
بزرگی این کار و تأثیر اهدای عضو بگوییم، شعاری می شود و احتماالً خودتان بهتر از ما می دانید که این کارها را فقط و فقط ازطریق عقل و قلب 

خودتان باید احساس کنید و درباره اش تصمیم بگیرید. برای همین سکوت کرده و تنها اطالعاتی را درباره ثبت نام و روند اهدای عضو برایتان در 
اینجا گردآوری کرده ایم. اگر دوست دارید درباره چگونگی اهدای عضو و ثبت نام آن بیشتر بدانید، در ادامه با ما همراه باشید.

گاهی یک مساوی 53 می شود

اگـر می خواهید بدانیـد چه اعضا و بافت هایی را می شـود 
اهـدا کرد، بایـد خدمتتان عرض کنیم کـه تقریباً هرچیز 
به دردبخـوری کـه تـوی بدنتـان باشـد را می توانیـد اهدا 
کنیـد. ایـن اعضـا شـامل قلـب، ریه هـا، کبـد، روده هـا، 
لوزالمعـده و کلیه هـا می شـود. به جز این اعضـا، بعضی از 
بافت هـای بـدن نیـز قابل پیونـد هسـتند؛ مثاًل بـا اهدای 
قرنیـه می تـوان بینایـی را بـه فـردی کـه دچـار صدمـه 
شـدید به چشـم شـده، بازگرداند. جالب اسـت بدانید که 
تانـدون و غضروف را هم می شـود به اعضای آسـیب دیده 
پیونـد زد و به بازسازی شـان کمک کرد. پیوند اسـتخوان 
می توانـد مانـع قطـع عضـو در سـرطان اسـتخوان شـود. 
دریچـه قلـب نیز بـرای کـودکان بـا بیمـاری مـادرزادی 
دریچـه ای و بزرگسـاالن بـا دریچـه آسـیب دیده بـه کار 
مـی رود. نمی دانـم شـنیده اید یـا نـه، امـا پوسـت را هـم 
و  سـالمت  می تـوان  به کمکـش  و  زد  پیونـد  می شـود 
زیبایـی را بـه بیمـاران بـا سـوختگی شـدید برگردانـد. 
پیونـد مغـز اسـتخوان تنهـا درمـان ممکـن در بعضـی از 
سـرطان های خـون اسـت. جالب اسـت بدانید کـه وقتی 
صحبـت اهـدا و پیونـد اسـت، بافت هـای بـدن گاهـی از 
اعضـای مهمـی مثل قلـب هـم به دردبخورتر می شـوند و 
اینکـه برخـالف عضـو، بافـت می توانـد تـا 24 و یـا حتی 
48 سـاعت بعـد از مـرگ فرد اهدا شـود و حتـی می توان 
آن را بـرای مدت هـای طوالنی ذخیره کـرد. خالصه آنکه 
هـر فـرد مرگ مغـزی می توانـد با اهـدای اعضـای حیاتی 
خـود جـان یک تـا 8نفـر را از مـرگ حتمی نجـات دهد 
و بـا اهـدای بافـت و نسـوج خود یک تـا 53نفر را از شـر 

معلولیـت خـالص کند.

برای اهدای عضو چه شرایطی الزم است 

خبـر خوب این اسـت که بـرای اهدای عضـو، محدودیت 
سـنی نداریم، اما سـالمت جسـمی مان مهم اسـت. وقتی 
داریـم بـه کسـی عضـوی را اهـدا می کنیـم، قـرار اسـت 
دردی از دردهایـش را درمـان کنیـم و نمی خواهیم بالی 
جدیـدی سـرش بیاوریـم. بـرای همیـن اهداکننـدگان 
عضـو ازنظـر بیماریهای خـاص و همین طـور بیماری های 
و  مشـابه  ویروس هـای  هپاتیـت،  ایـدز،  ماننـد  عفونـی 
بیماری هـای بدخیـم چـک می شـوند. البته ایـن موضوع 
شـامل بیماری هـای مزمن مثـل دیابت و فشـارخون و یا 
افـراد مبتال بـه بیماری های روماتیسـمی نمی شـود. توی 
این جـور مواقـع، درصـورت بروز حادثـه برای ایـن افراد و 
ایجـاد مرگ مغـزی، سـالمت تک تک اعضای بدن توسـط 
تیـم پزشـکی به دقت بررسـی شـده و درصورت نداشـتن 
مشـکل، اعضایـی که همچنان درسـت کار می کنند، اهدا 

می شـوند.

 چطور باید برای اهدای عضو اقدام کنیم؟

عضـو  اهـدای  کارت  دریافـت  بـرای  می خواهیـد  اگـر 
ثبت نـام کنیـد، بایـد بـه سـایت www.ehda.ir )و یـا 
سـر   )www.iran-ehda.com قدیـم  آدرس  همـان 
بزنید. پس از ورود به سـایت، وارد قسـمت »کارت اهدای 
عضـو« شـده و سـپس گزینه »عضـو جدیـد« را انتخاب 
کنیـد. االن فقـط کافی اسـت که فـرم ثبت نـام را به دقت 
بخوانیـد و پـر کنید. پـس از پرکـردن فرم، یک بـار دیگر 
اطالعـات ورودی را به صـورت کامـل خوانـده و مطمئـن 
از خوانـدن  بعـد  اسـت.  شـوید کـه همه چیـز درسـت 
اطالعـات، حتمـاً ازطریـق گزینه »بررسـی موجـود بودن 
این شناسـه« از موجود بودن شناسـه کاربری  که انتخاب 
کرده ایـد، مطمئـن شـوید. اگـر نـام کاربـری قبـاًل ثبـت 
شـده بـود، یک نـام کاربـری دیگـر انتخاب کنیـد. حتماً 
نشـانی خود را دقیق بنویسـید. یادتان باشـد »کدپستی« 
را نیـز درسـت بنویسـید. حتماً شـماره تلفن تـان را نیز با 
وجـود اینکـه جزء مـوراد الزامی نیسـت، وارد کنید، چون 
در مواردی که کارت شـما توسـط پسـت برگشت بخورد، 

می تواننـد با شـما تمـاس بگیرند.
در هنـگام وارد کـردن ایمیـل، بـه هیچ عنـوان ابتـدای 
ایمیـل خـود عبـارت www را نگذارید. اگـر تمام نکات 
را رعایـت کرده ایـد، می توانیـد روی گزینه »ارسـال فرم« 
کلیـک کنیـد. بعـد از ثبت نـام حداکثـر طـی یـک مـاه 
کارت شـما بـه اداره پسـت تحویـل داده خواهـد شـد و 
معمـوالً بعـد از 2 تـا 4 مـاه از تاریـخ چـاپ کارت شـما، 
کارت بـه دسـتتان خواهـد رسـید. اما اگر بعد از گذشـت 
ایـن زمـان کارت شـما نرسـید، می توانیـد دوبـاره بـه 
سـایت مراجعـه کـرده و توسـط نام کاربـری و رمـز وارد 
صفحـه ثبت نـام خودتـان شـوید و گزینـه ارسـال مجدد 
کارت را انتخـاب کنیـد. یادتـان باشـد کارت اهدای عضو 
نشـان دهنده خواسـته قلبی شـما درمورد اهـدای اعضای 
بدنتـان اسـت و همچنیـن می توانـد بـه تصمیم گیـری 
خانـواده فـرد کمـک کند. جـدا از ایـن ، ایـن کار یک جور 

فرهنگ سـازی هـم هسـت.
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یک مساوی هشت
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5
داشتن »کارت اهدای عضو« کافی نیست 

درصورتی کـه تصمیـم گرفته ایـد بـرای اهـدای عضـو ثبت نـام کنید، حتمـاً و حتمـاً خانواده تـان را در جریـان بگذاریـد. این جور 
موقع هـا چـون مامـان و بابا هـا خیلـی به مـا عالقه دارنـد و اصاًل نمی تواننـد به رفتن و از دسـت  دادنمـان فکر کنند، الزم اسـت 
خیلـی مهربـان و منطقـی بهشـان توضیـح دهید که دوسـت دارید برای بعـد از مرگتـان برنامه ریزی کنید و یـک کار خیر انجام 
دهیـد. ایـن مرحلـه را خیلـی جدی بگیریـد؛ اول اینکه این جـوری خدای نکـرده اگر روزی برای شـما اتفاقی افتاد، آن ها شـوکه 
نشـده و از قبـل آمادگـی پذیـرش موضـوع اهـدای عضو را دارنـد و نکته دوم و مهمترش این اسـت که براسـاس قانون جمهوری 
اسـالمی ایران و بیشـتر کشـورهای جهان، برای اهدای عضو، رضایت خانواده فرد ضروری اسـت و حتی با وجود داشـتن کارت 

اهـدای عضـو، اگـر خانواده تان موافق نباشـند، اهـدای عضو صـورت نخواهد گرفت. 

این موارد را به خاطر داشته باشید

هـر زمـان که از اهـدای عضو منصـرف شـدید، می توانید 
بـا اعالم درخواسـت خـود تقاضایتـان را لغو کنید. شـاید 
بـرای شـما یـا خانواده تـان ایـن سـؤال پیـش بیایـد که 
بـرای انجـام عمـل اهـدا عضـو، مراسـم خاکسـپاری بـه 
تأخیـر خواهـد افتـاد. خوب اسـت بدانید کـه کل مراحل 
اهـداء و پیونـد عضـو معمـوالً 36 سـاعت زمـان می بـرد. 
عضـو  گیرنـده  فـرد  و  اهداکننـده  فـرد  خانواده هـای 
پیونـدی، یکدیگـر را مالقـات نخواهنـد کـرد و معمـوالً 
هویـت طرفیـن محرمانـه خواهد مانـد، البته تعـدادی از 
خانواده هـا دوسـت دارند ازطریـق نامه های بی نام ونشـان 
بـا همـکاری واحـد فراهـم آوری اعضـای پیونـدی بـا هم 
مکاتبه داشـته باشـند. نگـران پارتی بـازی در اهدای اعضا 
نباشـید، چـون اولویـت دریافـت در زمـان اهـدا، تنهـا با 
تشـخیص مرکـز مدیریـت پیونـد و بیماری هـای خـاص 
تعییـن  پزشـکی  آمـوزش  و  درمـان  بهداشـت،  وزارت 
می شـود. فهرسـت انتظـار بیمـاران نیازمنـد در مرکـز 
تنظیـم و بـه روز می شـود و به جـز سـازگاری خونـی و 
بافتـی بیمار، وخامت شـرایط بالینی و طول مـدت انتظار 
در فهرسـت پیونـد، فاصلـه مکانی شـخص از واحد پیوند 
نیـز در اولویت بنـدی و انتخـاب گیرنـده عضـو پیونـدی 
نقـش دارد. آن طورکـه همـه می دانیـم، در حال حاضـر 
در کشـور مـا عضـو پیوندی به صـورت رایـگان و به عنوان 
هدیـه بـه خانـواده گیرنـده اهـدا می شـود و گیرنـده نیز 
پولـی بابـت عضـو پیونـدی پرداخـت نمی کنـد و بـرای 
تضمیـن ایـن امـر، شـما می توانیـد در جشـن نفـس که 
هرسـاله مصـادف بـا روز مـادر برگـزار می شـود، شـرکت 
کـرده و با خانواده هـای دهنده و گیرنـده صحبت کرده و 

سـؤاالت خـود را در ایـن مـورد از آن هـا بپرسـید.

یک مســــــــاوی هشت درباره فیلم »دیوار بزرگ« محصول مشترک آمریکا و چین 
که یک اکشن با چاشنی هیوالهاست

هیوال، شمشیر، اکشن
در صفحه دو وسه  بخوانید
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درباره فیلم »دیوار بزرگ« محصول مشترک
 آمریکا و چین که یک اکشن با چاشنی هیوالهاست

هیوال، شمشیر، اکشن



بر طبل هیجان بکوبید

بگذاریـد خالصـه داسـتان را برایتـان کمـی تعریف کنیم تـا متوجه 
شـوید کـه دقیقـاً وقتـی می گوییم یک فیلـم پرهیجـان، منظورمان 
چه چیـزی اسـت. ویلیـام گارین)مـت دیمـون( و پـرو تووار)پـدرو 
پاسـکال( مزدورهایی از اروپا هسـتند که برای به دسـت آوردن سالح 
مشـهور و خطرناکـی به اسـم »پودر سـیاه« بـه چین سـفر کرده اند. 
آن هـا طـی تعقیـب و گریزهایشـان از دسـت راهزنـان کوهسـتانی و 
جـان سـالم بـه در بردن از دسـت یک هیوالی عجیب در شـب، سـر 
از دیـوار چیـن درمی آورنـد و دسـتگیر می شـوند، ولـی ناگهـان خبر 
می رسـد کـه اینجـا همـان پایگاهی اسـت کـه درمقابل لشـکری از 
هیوالهایـی کـه ویلیـام و پرو قبالً با آن ها آشـنا شـده اند، ایسـتادگی 
می کنـد. سـکانس نبـرد آغازیـن فیلـم، همان چیـزی اسـت کـه از 
ایـن فیلـم انتظـار داریم. سـیل هراسـناکی از هیوالهای وحشـتناک 
سـبزرنگی به سـبک زامبی هـای »جنـگ جهانـی زی« از دوردسـت 
وارد می شـوند. جنگجویـان چینـی کـه تخصـص هرکدام شـان بـا 
رنگ متفاوت زره هایشـان مشـخص می شـود، با جسـارت کامل سـر 
پست هایشـان حاضر می شـوند. آبی هـا با »بانجی جامپینـگ« کردن 

از بـاالی دیـوار بـه پایین می پرند و نیزه هایشـان 
را در چشـم های هیوالهـا فـرو می کننـد و بـه باال 

می گیرنـد.  جدیـد  نیزه هـای  و  برمی گردنـد 
و  تیرهـای صورتی رنـگ  از  بارانـی  همزمـان 
سـر  روی  منجنیق هـا  آتشـین  گلوله هـای 
هیوالهـا خالـی می شـود، امـا خوشـبختانه 
هیوالهـا هـم بی خاصیـت و خنگ نیسـتند، 

دسـتور  ملکه شـان  از  و  دارنـد  هـوش  بلکـه 
می گیرنـد. بنابرایـن آن هـا هم ضربات سـنگینی به 

محافظـان دیـوار وارد می کننـد. وقتی چندتـا از هیوالها 
بـه بـاالی دیـوار راه پیـدا می کننـد و مـت دیمـون و پدرو پاسـکال 

فرصـت پیدا می کنند تا قابلیت های نبردشـان را بـه نمایش بگذارند، 
همه چیـز هیجان انگیـز و خون بارتـر هـم می شـود. از صحنه هـای 
آهسـته فک هـای بازشـده هیوال هـا گرفتـه تـا مـت دیمونـی کـه 
روی زمیـن ُسـر می خـورد و چشـم های آن هـا را بـا تیرهایش هدف 
می گیرد و دسـت و پاهایشـان را با شمشـیر و سـپرش قطع می کند.

علیرضـا گرانپایـه| »دیـوار بـزرگ« یکـی از پر سـروصداترین آثار تولیدشـده در یک سـال اخیر اسـت کـه مخصوصًا 
به دلیـل انتخـاب بازیگـران مورد انتقادات بسـیاری از اهالی سـینما قـرار گرفته اسـت. در نخسـتین تریلرهای تبلیغی 
منتشرشـده )تبلیغـات فیلم هـای سـینمایی را تریلـر می گوینـد( از این اثر مشـخص شـد کـه »مت دیمـون« بازیگر 
سرشـناس هالیـوودی نقـش بسـزایی در ایـن اثـر که محصـول مشـترک چیـن و آمریکاسـت دارد و درعـوض نقش 
بازیگـران چینـی کمرنگ تـر اسـت. این حواشـی پاسـخ »ژان ییمـو« کارگـردان برجسـته اثـر را به همراه داشـت که 
اعـالم کـرد به ریشـه های ملـی چیـن پایبند اسـت و هرگز اجـازه نمی دهد کسـی یـا چیزی غیـر از خـود چینی ها، 
جایگزیـن آن شـود. بـه هرحال »دیـوار بـزرگ« در میان انبوهی از حاشـیه ها بـه اکران عمومـی درآمد تا تماشـاگران 

پرهزینه تریـن فیلـم تاریخ چیـن بـا 150 میلیـون دالر هزینه را مشـاهده کنند.

حرف های اضافی 

مسـئله اول، فیلم نامـه   به شـدت ضعیـف »دیـوار بـزرگ« اسـت. 
حادثه محـوری  فیلم هـای  بـزرگ«،  »دیـوار  مثـل  فیلم هایـی 
هسـتند. مـردم بـرای تماشـای خفن بازی هـای سـتاره هایش بـه 
سـینما آمده انـد. بنابرایـن فیلـم تـا آنجاکـه می توانـد، نبایـد خود 
را درگیـر داسـتان پردازی های اضافـه کنـد، یعنـی مـا حوصلـه 
نداریـم در مـورد داسـتان هایی کـه هیـچ ارتباطـی بـا خـط اصلی 
داسـتان ندارنـد، فکـر کنیم، وقتـی می توانیـم همان زمـان را برای 
تماشـای بهتریـن صحنه های اکشـن فیلـم صرف 
کنیـم. چنین چیـزی دربـاره »دیـوار بزرگ« 
صـدق نمی کنـد. »دیـوار بـزرگ« سـعی 
می کنـد بزرگ تـر از دهانش حـرف بزند 
و دربـاره  اتحـاد ملت هـا و اعتمـاد بیـن 
کشـورها کـه در اینجـا آمریـکا و چین 
هسـتند، سـخنرانی کند، اما نه تنها این 
حرف هـا گل درشـت هسـتند و جلـوی 
سـرعت فیلـم را می گیرند، بلکـه با بافت 
چنیـن فیلمی هم جفت و جور نمی شـوند. 
بنابراین داسـتان بیـش از اندازه قابل  پیش بینی 
می شـود؛ قهرمانـی مزدور عاشـق یک دختـر خارجی 
می شـود و بـرای یک بـار هـم کـه شـده، سـعی می کنـد به جـای 
پـول، بـرای چیـز واالتری بجنگـد. این قصـه بدون هیـچ ظرافتی، 
بـه کلیشـه ای ترین و تکراری تریـن شـکل ممکن روایت می شـود.
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         روی خط  هشـت      

این ها بچه اند، یا مدل های دنیای فشن؟

نیم وجـب قـدش اسـت، امـا همـان یک بنـد انگشـت 
قامـت را تـوی چندجـور لبـاس مارکدار بـا قیمت های 
چندصـد هزارتومانـی پوشـانده اسـت و بـا عینـک و 

کیف و سـاعت و دسـتبند فشنش، بیشـتر شبیه پوستر 
مجـالت خارجـی اسـت تـا کودکـی کـه در ایـران متولـد 

شـده و زندگـی می کنـد. نکتـه جالب ماجـرا پـدر و مادرش 
هسـتند کـه بـا قیافـه ای سـاده کنـارش راه می رونـد و معلـوم 

نیسـت بـا حقـوق متوسـط کارمنـدی چطـور از پـس پوشـش 
جینگیل مسـتان دردانه شـان  برآمده انـد. البتـه کار بـه همیـن 
یک دسـت لباس پلوخـوری ختم نمی شـود، این روزهـا بچه های 
مـا تقریبـاً بـرای لباس خواب هم فشـن طور می گردنـد و از نوک 
پا تا فرق سرشـان پوشـیده از لباس هایی اسـت که مهر پوشـاک 
یکـی از برندهـای معروف خارجـی را با خـود دارد؛ لباس هایی که 
یـا از پاسـاژهای گـران باالی شـهر و یـا از سـایت ها و کانال هـا و 
گروه هـای تلگرامـی در فضای مجـازی خریداری شـده اند. تازه این 
وضعیـت مامـان و باباهایـی اسـت که یـک زندگی متوسـط دارند، 
وگرنـه آن هایـی کـه پـول تـوی جیبشـان َورجه ُورجـه می کنـد، 
بـه فروشـگاهای ایرانـی راضـی نشـده و خیلـی شـیک و مجلسـی، 
به کمـک کانال هـا و سـایت هایی کـه اصاًل راسـت و دروغ حرفشـان 

معلـوم نیسـت، کاًل از آن ور آب خریـد می کننـد. 

قاچاقی می پوشیم

درسـت اسـت که از راه و رسـم قدیمی ها خیلی خیلی فاصله گرفته ایم 
و دیگـر کمتـر مـادری پیدا می شـود که لباس دسـت دوز خـودش را تن 

فرزنـدان دلبنـدش کند و برایـش غش وضعف برود، امـا در این ماجرا همه تقصیر 
گـردن مامان هـا نیسـت، بلکه این بازار اسـت که متهم ردیف اول این ماجراسـت. 
در حال حاضـر بـازار کـودک یکـی از گران تریـن بازارهای پوشـاک کشـور اسـت. 

بـا یـک گشـت سـاده در فروشـگاه های لباس 
کـودک، از قیمـت عجیـب لباس هـا و تعـداد 
باالی پوشـاک خارجی فیوز می پرانیـد. درواقع 
فروشـگاه های لباس کـودک در کشـور ما هیچ 
تفاوتـی بـا فروشـگاه های دوبی یا ترکیـه ندارند 
و انـگار نـه انـگار کـه اینجـا ایـران اسـت و بایـد 
بـرای دلخوشـی هم کـه شـده، تک وتوکـی جنس 
ایرانـی در ویترین هـا عرضه انـدام کننـد. آن  طورکـه 
در خبرهـا آمـده، در حال حاضـر بازار لباس کـودک در 
ایـران تبدیـل بـه حیـاط خلوت پوشـاک خارجی شـده 
اسـت؛ پوشـاکی کـه 40درصدش به شـکل قاچـاق وارد 
شـده و بقیـه خیلی قانونـی و به راحتـی و بدون توجه به 

تولیدکننـده ایرانی وارد می شـوند. 

لباس هایی که فرهنگ ایرانی ندارد

به نظـر کارشناسـان و دسـت اندرکاران حـوزه پوشـاک 
از  حمایـت  به جـای  کـه  اسـت  درسـت  کـودک، 
تولیدکننـدگان حـوزه پوشـاک بـا واردات بدون قاعده، 
ضربه سـنگینی بـه بـازار زده ایـم و در حال حاضر پدر 
و مادرهـای ایرانـی قیمت هـای نجومـی و سـنگینی 
پرداخـت  خارجـی  درجه سـه  لباس هـای  بابـت  را 
می کننـد، اما ایـن  همه ماجرا نیسـت و نکته ای که به 
آن کمتـر توجه شـده، بی هویتـی لباس های کودک 
وارداتـی و دور بـودن ایـن البسـه از فرهنـگ ایرانی 
اسـت. کارشناسـان معتقدنـد ایـن اتفـاق به خاطـر 
عـدم نظـارت درسـت و درمـان بـر حـوزه پوشـاک و 
واردات آن اسـت. این روزها پوشـاک رده سـنی نوجوان به کلـی نادیده  گرفته 
شـده و بـا وجـود توجه بـه لباس بچه هـا، عماًل این حـوزه تبدیل بـه بهانه ای 
بـرای افراد سـودجو، تهاجم فرهنگی و خالی کردن جیب والدین شـده اسـت. 
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خبرنگاران جوان ا

کوهنورد تبریزی در باشگاه هشت هزارمتری  ها 

»عظیـم قیچی سـاز« کوهنـورد تبریـزی موفـق بـه فتـح قلـه 8516 متـری لوتسـه بدون اکسـیژن شـد تـا به جمع باشـگاه 
هشـت هزارمتری های جهـان بپیونـدد. ثبـت ایـن رکورد، تنهـا باعث ثبت نام او در این باشـگاه نشـد، بلکه افتخـار بزرگی برای 

ورزش کوهنـوردی ایـران هـم به حسـاب می آید

خبرنگاران جوان

پادشاهی که شغل دوم دارد

پادشـاه هلنـد بعـد از بیسـت ویک  سـال لـو داده که به جز پادشـاهی، درگیر شـغل دیگـری بوده و تمـام این سـال ها مخفیانه 
به عنـوان یـک خلبـان هـم فعالیـت می کرده اسـت. ما که به ایشـان حق می دهیـم، چـون در حال حاضر پادشـاه ها بیکارترین 
افـراد تـوی دنیا هسـتند و روی دسـت خودشـان و مـردم دنیا مانده انـد. اما مردم هلند می توانند از ایشـان به خاطـر ول کردن 

امورات کشـور و رفتن به آسـمان شـاکی باشند.

سینا پرس

مومیایی های جدید در راهند

 حتـی اگـر یـک سـر سـوزن هـم از تاریخ ندانیـد، احتمـال  زیـادی دارد که با شـنیدن نام مصر باسـتان، نخسـتین تصویری 
کـه در ذهنتـان شـکل می گیـرد، اهـرام سـه گانه و مومیایی ها باشـند. پـس احتمـاالً برایتان جذاب اسـت که بدانیـد گروهی 
از باستان شناسـان موفـق شـده اند یکـی از مکان هـای باسـتانی تدفین ناشـناخته را در دره نیل و در شـهر منیا کشـف کنند. 

حـدس زده می شـود بیـش از سـی مومیایـی در ایـن منطقـه وجود داشـته باشـد و تاکنون 17 مـورد آن ها کاوش شـده اند.

سیناپرس

روزی برای واکسن کشف نشده

درسـت اسـت که هنوز واکسـنی برای درمان و پیشـگیری از بیماری ایدز کشـف نشـده اسـت، اما 18مه )28 اردیبهشـت( با 
هـدف تأکیـد بـر ادامـه تالش ها در مـورد تولید واکسـن ایدز، بـه نام روز جهانی واکسـن ایدز نام گذاری شـده اسـت. 

خـوب اسـت بدانیـد کـه در تقویم، روزهای مختلفی به نـام روز اچ آی وی یا ایدز نام گذاری شـده اند. تعیین روزی برای واکسـن 
هنـوز کشف نشـده درحقیقـت،  بـرای تقدیـر و حمایت از تالش های هزاران دانشـمند، متخصص، پزشـک و کارشـناس حوزه 
بهداشـت و سـالمت اسـت کـه درحـال تحقیـق بـرای تولید یـک واکسـن بی خطر و مؤثـر ایدز هسـتند و همچنین بـه آن ها 

یـادآوری می کنـد کـه بایـد زودتـر بجنبنـد و تالششـان را چندبرابر کنند تا مـردم جهان را از شـر این بیمـاری نجات دهند.

خبرنگاران جوان

اول پول بعد مسابقه

بازیکنـان تیـم اسـتقالل خوزسـتان دوبـاره گروه شـدند و برای اینکـه حال باشگاه شـان را بگیرند، اعـالم کردند تا پولشـان را 
دریافـت نکننـد از بـازی خبـری نیسـت. بـرو بـچ تیم اسـتقالل خوزسـتان در اعتراض به مشـکالت مالـی بعد از تمام شـدن  
لیـگ برتـر حاضـر بـه تمریـن نشـدند و امـروز هم برای سـفر بـه تهران و سـپس عزیمت به مسـقط جهـت حضـور در دیدار 
مقابـل الهـالل عربسـتان بـه فـرودگاه نرفتنـد تـا اعتـراض اعضـای این تیم بـه مشـکالت مالی به شـکلی جدی دنبال شـود. 
ظاهـراً ایشـان و بچه هـای تیم حسـابی شـاکی هسـتند و کارد به استخوان شـان رسـیده و برای همیـن قـاط زده و بی خیال 

غیـرت تیمـی و اینجـور حرف ها شـده اند. 

لباس های 
بی فرهنگ

لباس کودکان و نوجوانان
 درباره فیلم »دیوار بزرگ« محصول مشترک زیر سایه فشن بازی و قاچاق

آمریکا و چین که یک اکشن با چاشنی هیوالهاست

هیوال، شمشیر، اکشن

یک پایان غیرمنتظره

خـب اشـتباه نکنیـد! منظورمـان از یـک پایان غیرمنتظـره، اتفاق عجیـب و غریـب و غافلگیرکننـده انتهای 
داسـتان نیسـت، فیلم خیلی یکهویی به سـرانجام می رسـد و درسـت وقتی دلتان هیجان و اکشـن بیشـتری 

می خواهـد، بایـد خودتـان را آماده تماشـای تیتـراژ پایانی کنید.
»دیـوار بـزرگ« شـانس ایـن را داشـت تـا بـه فیلـم هیوالیی/فانتـزی یک بارمصرف امـا جذابی تبدیل شـود، 
امـا هم اکنـون تمـام خصوصیـات مثبت فیلـم، در ایده  جالبش خالصه شـده اسـت. ترکیب عناصـر فیلم های 
پاپ کورنـی هالیـوودی بـا حماسـه های تاریخـی چینـی، ایـده  خوبی برای سـاخت فیلمـی بوده کـه عالوه بر 
جـذب مشـتری های دو بـازار متفـاوت، بـه سـرگرمی خالقانـه ای در میـان اکثر تولیـدات خسـته  هالیوودی 
تبدیـل شـود، امـا نتیجـه  نهایی بـه دو دلیل اصلی از رسـیدن بـه این هدف باز مانـده اسـت: اول اینکه ظاهراً 
اسـتودیو دسـت آقـای کارگردان را بـرای تزریق تمام چیزهایی که سـینمای او را به سـینمایی منحصربه فرد 
تبدیـل می کنـد، بـاز نگذاشـته بـوده و در نتیجـه فیلـم بـا وجـود ایده  خالقانـه اش، خسـته و خام احسـاس 
می شـود و دوم اینکـه فیلـم به جـای پرداختن به حادثه های جـذاب، درگیر روایت یک قصه  تکـراری و زیادی 
جـدی اسـت کـه بـه حال و هـوای جنون آمیـز و بامزه فیلـم نمی خورد. نتیجه این اسـت که شـما بازیگـران را 

بیشـتر از مبـارزه کـردن، درحـال به زبـان آوردن حرف های خوشـگل و قهرمانانـه می بینید.
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2

3

از هفتـه گذشـته فیلم هـای جدیـدی در سـینماها روی پـرده رفتنـد. همچنین 
شـورای صنفـی نمایش، نام سـه فیلـم جدیـدی را اعالم کرد کـه قراردادشـان برای 

دوره بعـدی اکران به ثبت رسـیده اسـت. »سـاعت 5 عصر« اولین فیلم مهـران مدیری 
کـه تیـزر آن به تازگی رونمایی شـده، قرار اسـت بعـد از »نهنگ عنبر2: سلکشـن رؤیا« 
-کـه فـروش خوبـی در روزهای اولیه اکران داشـته- بـه نمایش درآیـد. همچنین »کارگر 
سـاده نیازمندیـم« و »رگ خـواب« نیـز در نوبـت اکـران قـرار گرفته اند. با ایـن ترکیب 
اکـران به نظر می رسـد اکران تابسـتان بـا فیلم هایـی آغاز می شـود که امید زیـادی به 

موفقیت شـان مـی رود و البته بـار دیگر یادآوری می کنـد که در نیمه دوم سـال ممکن 
5اسـت رونق اکـران به دلیل نبـود فیلم هـای پرمخاطب کم شـود.

اکران فیلم مهران مدیری

اخــبار 
 کـوتاه

یکـی از گران تریـن بازارهـای پوشـاک مربـوط به 
لبـاس کـودکان و نوجوانـان اسـت؛ بـازاری کـه 
قیمت هـای نجومـی و ژورنال هـای جورواجورش 
کـه آخریـن مدهـای لبـاس را ارائـه می دهنـد، 
مدتـی اسـت موردتوجه رسـانه ها قـرار گرفته 

. ست ا



بر طبل هیجان بکوبید

از بـاالی دیـوار بـه پایین می پرند و نیزه هایشـان 
را در چشـم های هیوالهـا فـرو می کننـد و بـه باال 

می گیرنـد.  جدیـد  نیزه هـای  و  برمی گردنـد 
و  تیرهـای صورتی رنـگ  از  بارانـی  همزمـان 
سـر  روی  منجنیق هـا  آتشـین  گلوله هـای 
هیوالهـا خالـی می شـود، امـا خوشـبختانه 
هیوالهـا هـم بی خاصیـت و خنگ نیسـتند، 

دسـتور  ملکه شـان  از  و  دارنـد  هـوش  بلکـه 
می گیرنـد. بنابرایـن آن هـا هم ضربات سـنگینی به 

محافظـان دیـوار وارد می کننـد. وقتی چندتـا از هیوالها 
بـه بـاالی دیـوار راه پیـدا می کننـد و مـت دیمـون و پدرو پاسـکال 

فرصـت پیدا می کنند تا قابلیت های نبردشـان را بـه نمایش بگذارند، 
همه چیـز هیجان انگیـز و خون بارتـر هـم می شـود. از صحنه هـای 
آهسـته فک هـای بازشـده هیوال هـا گرفتـه تـا مـت دیمونـی کـه 
روی زمیـن ُسـر می خـورد و چشـم های آن هـا را بـا تیرهایش هدف 
می گیرد و دسـت و پاهایشـان را با شمشـیر و سـپرش قطع می کند.

علیرضـا گرانپایـه| »دیـوار بـزرگ« یکـی از پر سـروصداترین آثار تولیدشـده در یک سـال اخیر اسـت کـه مخصوصًا 
به دلیـل انتخـاب بازیگـران مورد انتقادات بسـیاری از اهالی سـینما قـرار گرفته اسـت. در نخسـتین تریلرهای تبلیغی 
منتشرشـده )تبلیغـات فیلم هـای سـینمایی را تریلـر می گوینـد( از این اثر مشـخص شـد کـه »مت دیمـون« بازیگر 
سرشـناس هالیـوودی نقـش بسـزایی در ایـن اثـر که محصـول مشـترک چیـن و آمریکاسـت دارد و درعـوض نقش 
بازیگـران چینـی کمرنگ تـر اسـت. این حواشـی پاسـخ »ژان ییمـو« کارگـردان برجسـته اثـر را به همراه داشـت که 
اعـالم کـرد به ریشـه های ملـی چیـن پایبند اسـت و هرگز اجـازه نمی دهد کسـی یـا چیزی غیـر از خـود چینی ها، 
جایگزیـن آن شـود. بـه هرحال »دیـوار بـزرگ« در میان انبوهی از حاشـیه ها بـه اکران عمومـی درآمد تا تماشـاگران 

پرهزینه تریـن فیلـم تاریخ چیـن بـا 150 میلیـون دالر هزینه را مشـاهده کنند.
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ش همان طورکه گفتیم، داستان فیلم و شخصیت هایش زیادی بزرگ تر از دهانشان حرف می زنند. شاید به همین دلیل است که مت دیمون 
که قبل تر با بازی در مجموعه فیلم بورن او را می شناختیم، باید به عنوان شخصیت اصلی داستان انتخاب می شد تا از همان ابتدا تکلیف 
خود را می دانستیم که باید با یک قهرمان تمام عیار روبه رو باشیم.

 درباره فیلم »دیوار بزرگ« محصول مشترک 
آمریکا و چین که یک اکشن با چاشنی هیوالهاست

هیوال، شمشیر، اکشن

سعید سهیلی و گشت ارشاد2 دست 
از سر گیشه برنمی دارند. فروش باالی 

18 میلیارد تومان، فروشی است که 
جناب کارگردان فکرش را هم نمی کرد 
به این اعداد برسد. باید دید چه چیزی 

می تواند ترمز گشت2 را بکشد.

خواهشاً اصالً به فروش برادرم خسرو در این 
جدول توجه نکنید و برای رفتن به سینما و 
تماشای این فیلم، شک نکنید. البته شواهد 

نشان می دهد که در روزهای آینده، فروش این 
فیلم هم از مرز یکی، دو میلیارد عبور خواهد 

کرد. 

ویالیی ها که با توجه ویژه مردم و منتقدان در 
جشنواره سال گذشته همراه شد، تازه کارش 

را شروع کرده، ولی خب به نظر می رسد مشکل 
اصلی فیلم برای فروش، تبلیغاتی باشد که فعاًل 

خبری از آن نیست. حداقل هفته پیش آن قدر 
حرف از انتخابات بود که کسی نمی توانست 

خبر اکران فیلمش را در انبوه خبرهای 
انتخاباتی نشان دهد.

یک فروش فوق العاده از نهنگ عنبر2 
همان چیزی بود که همه ما انتظار داشتیم. 
»رضا عطاران« و »مهناز افشار« از سر صبح 
تا انتهای شب مردم را در سینماهای کشور 
میخکوب کرده اند. اگر دوباره رکورد فروش 
 سینمای ایران جابه جا شد، اصاًل
 تعجب نکنید.

احسان عبدی پور هرچند نتوانست با 
تیک آف موفقیتی در جشنواره فیلم فجر 
کسب کند و حتی بلیت ورود را هم کسب 
نکرد، ولی به نظر می رسد می تواند به فروش 
باالی فیلمش امیدوار باشد. تیک آف سومین 
فیلم بلند داستانی جناب کارگردان، قطعاً 
پرفروش ترین فیلم کارنامه او خواهد بود.

پرونده فروش »خوب، بد، جلف« و »ماجرای 
نیمروز« را باید همین جا ببندیم. تغییرات 
آینده درحدی نیست که بخواهیم در 
موردش حرف بزنیم. هرچند برای بهترین 
فیلم جشنواره فیلم فجر، 4 میلیارد آنقدرها 
هم زیاد نیست، ولی خب یادتان نرود که 
فیلم نه طنز است و نه ستاره های آنچنانی 
دارد.

یک پایان غیرمنتظره

خـب اشـتباه نکنیـد! منظورمـان از یـک پایان غیرمنتظـره، اتفاق عجیـب و غریـب و غافلگیرکننـده انتهای 
داسـتان نیسـت، فیلم خیلی یکهویی به سـرانجام می رسـد و درسـت وقتی دلتان هیجان و اکشـن بیشـتری 

می خواهـد، بایـد خودتـان را آماده تماشـای تیتـراژ پایانی کنید.
»دیـوار بـزرگ« شـانس ایـن را داشـت تـا بـه فیلـم هیوالیی/فانتـزی یک بارمصرف امـا جذابی تبدیل شـود، 
امـا هم اکنـون تمـام خصوصیـات مثبت فیلـم، در ایده  جالبش خالصه شـده اسـت. ترکیب عناصـر فیلم های 
پاپ کورنـی هالیـوودی بـا حماسـه های تاریخـی چینـی، ایـده  خوبی برای سـاخت فیلمـی بوده کـه عالوه بر 
جـذب مشـتری های دو بـازار متفـاوت، بـه سـرگرمی خالقانـه ای در میـان اکثر تولیـدات خسـته  هالیوودی 
تبدیـل شـود، امـا نتیجـه  نهایی بـه دو دلیل اصلی از رسـیدن بـه این هدف باز مانـده اسـت: اول اینکه ظاهراً 
اسـتودیو دسـت آقـای کارگردان را بـرای تزریق تمام چیزهایی که سـینمای او را به سـینمایی منحصربه فرد 
تبدیـل می کنـد، بـاز نگذاشـته بـوده و در نتیجـه فیلـم بـا وجـود ایده  خالقانـه اش، خسـته و خام احسـاس 
می شـود و دوم اینکـه فیلـم به جـای پرداختن به حادثه های جـذاب، درگیر روایت یک قصه  تکـراری و زیادی 
جـدی اسـت کـه بـه حال و هـوای جنون آمیـز و بامزه فیلـم نمی خورد. نتیجه این اسـت که شـما بازیگـران را 

بیشـتر از مبـارزه کـردن، درحـال به زبـان آوردن حرف های خوشـگل و قهرمانانـه می بینید.

»پوران درخشـنده« بعد از سـاخت فیلم سـینمایی »هیـس دخترها فریـاد نمی زنند« 
در سـال 1391، »زیر سـقف دودی« را سـاخته که سـیمرغ بهتریـن بازیگری را بـرای »مریال 

زارعـی« در جشـنواره فجـر به همراه داشـت و این روزهـا آماده نمایش اسـت. ایـن کارگردان 
در ماه هـای گذشـته از تحقیـق برای نـگارش فیلم نامه ای درباره مشـکالت پسـران خبـر داده 
بـود کـه به نظر می رسـد باالخـره نامی هـم بـرای آن انتخـاب کـرده؛ عنـوان جدیدترین فیلم 
درخشـنده »هیـس پسـرها فریاد نمی زننـد« خواهد بود کـه آن  را بـرای رونمایی در جشـنواره 
فیلـم فجـر آماده می کند. فیلـم »هیس؛ دخترهـا فریاد نمی زننـد« با بازی طنـاز طباطبایی در 

سـال 1392 بـه نمایـش درآمد و جـزو فیلم های پرمخاطـب بود. ایـن فیلم با توجـه موضوع 
4اصلـی اش که درباره مشـکالت دختـران بـود، واکنش های مختلفـی را به دنبال داشـت.

هیس؛ پسرها فریاد نمی زنند

فیلـم کمدی نهنگ عنبـر2 در تاریخ 20 اردیبهشـت اکران شـد و در جدیدترین 
اخبـار سـینمای ایران اعالم شـده کـه این فیلـم رکورد فـروش افتتاحیه سـینمای 

کشـور را شکسـته اسـت. به طـور دقیق تـر، نهنـگ عنبـر2 در دو روز اول اکرانـش 
یک میلیـارد و 330 میلیـون تومـان فروختـه و توانسـته اسـت با پشت سـر گذاشـتن 
فیلم هایـی چـون سـالم بمبئـی و فروشـنده بـه ایـن رکورد دسـت پیـدا کنـد. فروش 
افتتاحیـه فیلم هـای سـالم بمبئـی و فروشـنده به ترتیـب یک میلیـارد و 1۶0 میلیـون 
تومـان و یـک میلیـارد و 150 میلیـون تومـان بوده اسـت. به نظر می رسـد بـا توجه به 

چنین فروشـی، حـاال حاالها باید منتظر باشـیم تا فیلـم دیگری بتوانـد رکورد نهنگ 
1عنبـر2 را جابه جـا کند. 

رکوردشکنی تاریخی

هفته گذشـته گیشـه سـینمای آمریکا مهمانـی ویژه داشـت. اکران فیلم »شـاه 
آرتـور: افسـانه شمشـیر« محصول تـازه کمپانی بـرادران وارنـر بـه کارگردانی »گای 

ریچـی« در آمریـکا آغـاز شـد. در ایـن فیلم پرهزینـه که با صـرف 175 میلیـون دالر 
سـاخته شـده اسـت، عالوه بر چهره هـای مشـهوری چون جـود ال، شـاهد نقش آفرینی 
متفـاوت دیویـد بـکام بازیکـن پیشـین تیـم ملـی فوتبـال انگلیـس و باشـگاه های 
منچسـتریونایتد و رئـال مادرید هسـتیم. بـا تمام این تفاسـیر، فیلم »شـاه آرتـور« در 
جلب تماشـاگران به سـالن های سـینما موفق نبـود و در افتتاحیـه ای ناامیدکننده تنها 

1۴ میلیـون و 700 هـزار دالر فروش داشـت. این فیلم در بیش از سـه هزار و 700 سـالن 
سـینما در حال اکران اسـت.

از هفتـه گذشـته فیلم هـای جدیـدی در سـینماها روی پـرده رفتنـد. همچنین 
شـورای صنفـی نمایش، نام سـه فیلـم جدیـدی را اعالم کرد کـه قراردادشـان برای 

دوره بعـدی اکران به ثبت رسـیده اسـت. »سـاعت 5 عصر« اولین فیلم مهـران مدیری 
کـه تیـزر آن به تازگی رونمایی شـده، قرار اسـت بعـد از »نهنگ عنبر2: سلکشـن رؤیا« 
-کـه فـروش خوبـی در روزهای اولیه اکران داشـته- بـه نمایش درآیـد. همچنین »کارگر 
سـاده نیازمندیـم« و »رگ خـواب« نیـز در نوبـت اکـران قـرار گرفته اند. با ایـن ترکیب 
اکـران به نظر می رسـد اکران تابسـتان بـا فیلم هایـی آغاز می شـود که امید زیـادی به 

موفقیت شـان مـی رود و البته بـار دیگر یادآوری می کنـد که در نیمه دوم سـال ممکن 
3اسـت رونق اکـران به دلیل نبـود فیلم هـای پرمخاطب کم شـود. 5

شکست دیوید بکهام سینمایی

شـماره 273 مجله »دنیای تصویر« که نخسـتین شـماره پس از درگذشـت علی 
معلـم صاحـب امتیاز، مدیرمسـئول و سـردبیر دنیـای تصویر اسـت، ویژه نامـه ای به 

یـاد او اسـت. جمـع کثیـری از هنرمندان، نویسـندگان، منتقـدان، مدیـران فرهنگی، 
همـکاران، دوسـتان و بسـتگان علـی معلم در یادداشـت هایی بـه او ادای احتـرام کرده 
و از جایـگاه و تأثیـرش در سـینما و مطبوعـات ایـران گفته اند. همچنین گـزارش کامل و 
مصـوری از مراسـم بدرقه، ترحیم و آیین نکوداشـت علـی معلم در ادامه آمده اسـت. در 
انتهـا نیـز در میزگردی به بررسـی جنبه های ناپیـدا و متفاوت علی معلم پرداخته شـده 

اسـت. خالصـه اینکه این مجله، یک  بسـته حسـابی و پرچهـره برای همـه طرفداران 
اسـت. معلم  2علی 
دوباره تصویر هنر

فیلم هایی مثل »دیوار بزرگ«، 
فیلم های حادثه محوری 
هستند. مردم برای تماشای 
خفن بازی های 
ستاره هایش به سینما آمده اند. 
بنابراین فیلم تا آنجاکه 
می تواند، نباید خود را درگیر 
داستان پردازی های اضافه 
کند، یعنی ما حوصله نداریم در 
مورد داستان هایی که هیچ 
ارتباطی با خط اصلی داستان 
ندارند، فکر کنیم، وقتی می توانیم 
همان زمان را برای تماشای 
بهترین صحنه های اکشن فیلم 
صرف کنیم

الکی قهرمان

همان طورکـه گفتیـم، داسـتان فیلـم و شـخصیت هایش 
زیـادی بزرگ تـر از دهانشـان حـرف می زننـد. شـاید بـه 
همیـن دلیـل اسـت کـه مـت دیمون کـه قبل تـر بـا بازی 
در مجموعـه فیلـم بـورن او را می شـناختیم، بایـد به عنوان 
شـخصیت اصلـی داسـتان انتخـاب می شـد تـا از همـان 
ابتـدا تکلیـف خود را می دانسـتیم کـه باید با یـک قهرمان 
تمام عیـار روبـه رو باشـیم. »دیوار بـزرگ« قرار اسـت همان 
حرف هـای تکراری گذشـته در سـینمای اکشـن هالیوود را 
تکـرار کنـد. یک قهرمـان چشـم رنگی آمریکایـی به کمک 
دنیـا می آیـد تـا هیوالهـا نتواننـد بـر مـردم زمین)اینجـا 
بخوانیـد شـرق دنیـا( پیـروز شـوند. نویسـنده و کارگـردان 
تمـام سـعی خـود را می کننـد تـا اهمیـت نقـش دیمـون 
را در رهایـی از دسـت هیوالهـا مشـخص کننـد. همـه این  
مقدمه هـا بـرای این اسـت که ما بعد از تماشـای دوسـاعت 
فیلـم، بگوییـم: »به بـه! عجـب قهرمـان چشـم رنگی خوبی، 
واقعـاً اگـر آمریکایی ها نبودنـد، ما باید چـه کار می کردیم؟« 
ولـی خـب احتمـاالً کارگردان عزیـز نمی داند کـه دیگر این 
حنایـش پیـش مـا رنگی نـدارد. فرمول هـای تکـراری برای 
قهرمان سـازی، حوصلـه مـا را واقعـاً سـر بـرده اسـت. لطفاً 

کمـی تغییـرش دهید.
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یک فروش فیلم های سینمایی

فوق العاده 1

2

3

4

5

6



4w w w. q u d s o n l i n e. i r

یکشنبه 31 اردیبهشت  1396
24 شعبان  21/1438 می 2017

ان
جو

 نو
مه

می
ض

38
ه 2

ار
ـم

ش

نگین کشمیر
کشمیر منطقه ای در شمال غربی شبه جزیره هند است. از جمله جاذبه های گردشگری این منطقه دریاچه نگین است. نمــــا  هشــت

تی
عم

م ن
اس

ق
ده

ی زا
رض

ف
تی

عم
م ن

اس
ق در حریمت خبر از عرش خدا می آید

بوی سیب حرم کرب وبال می آید
آمدی تا که به نامت دل ما زنده شود
یادی از فاطمه و شیر خدا زنده شود

آمدی تا سند شیعگی ما باشی
با نفس های تو تسبیح و دعا زنده شود
آمدی تا ز پی ات خواهرت آواره شود

یاد آوارگی شام بال زنده شود

ـــذر تی  کبوترانن
عم

م ن
اس

ق

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

نامه ات همين االن رسيد... 

دوست من! آیا مي داني بخش مکاتبه اي مرکز آفرینش هاي ادبي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان به نوجواناني که نوشتن را دوست دارند کمک مي کند تا بهتر از قبل بنویسند و با آثار شاعران و نویسندگان بزرگ، بیشتر آشنا شوند؟ این دوستي با 
نامه نگاري ادامه پیدا مي کند. دوست داري یکي از این نامه ها را بخواني؟

اعتماد
 مـن خـوب شـما رو می خـوام. ایـن رو که 
پیـش  چنـدروز  همیـن  درسـت  می گـم، 
بـرای خـودم و پسـرم پیـش اومـد و بهش 
نصیحـت کـردم. حـاال هم به شـما می گم. 
تـازه بیسـت گیگ اینترنـت خریـده بـودم 
که پسـرم همه رو ظـرف دو روز ترکوند و 
همـه رو بـا دانلودبازی به بـاد داد. اینترنت 
رو جمـع کـردم، ولـی بـا اصـرار مـادرش 
از  و  می مانـد  بـاز  درس  از  پسـرم  کـه 
این حرف ها)انـگار مـا کـه درس خواندیم 
و از درس بـاز نماندیم، اینترنت داشـتیم(، 
دوبـاره اینترنت را شـارژ کردم و با احتیاط 
اجـازه اسـتفاده از اون رو بهش دادم. صبح 
کـه بـرای بیدارکردنش بـه اتاقـش رفتم، 
دیـدم چنـد فایـل بـازی همزمـان درحال 
دانلـود بوده کـه نصفه شـب اینترنت تموم 
تمام شـده  و  نیمـه کاره  فایل هـا  و  شـده 
روی صفحـه دکسـتاپ منتظرنـد. خالصـه 
دیگـه مـن بهـش اعتمـاد پیـدا نمی کنـم. 
نـه این کـه اعتمـاد پیـدا نکنـم، امـا خیلی 
سـخته کـه بعـد از دوبار نـارو خـوردن از 
کسـی، بـه او اعتماد کنـی. البته تـوی عالم 
پـدر و پسـری یا توی عالم مـادر و دختری 
و  پـدر  و  می افتـه  زیـاد  اتفاق هـا  ایـن  از 
مـادر روی مهـر و محبـت از بچه هایشـان 
می گذرنـد. همان طورکـه اگر پـدر و مادر 
شـما چندبـار بـه شـما قـول بدهنـد و بـه 
قـول خـود عمـل نکننـد، شـما خیلـی دیر 
بـه آن هـا اعتمـاد می کنیـد. ولـی حقیقـت 
ایـن اسـت کـه جامعـه اگـر اعتمـادش را 
بـه شـما از دسـت بدهـد، دیگـر هرگـز 
شـما  پـس  نمی کنـد.  اعتمـاد  شـما  بـه 
اگـر می خواهیـد در جامعـه آدم موفقـی 
باشـید، سـعی کنید هرگـز اعتمـاد جامعه 
بـه شـما سـلب نشـود. تـوی ایـن روزهای 
انتخـاب هـم درسـت همه چیـز بـه اعتماد 
مـا بـه یک آدم یـا چند آدم برای سـپردن 
برمی گـردد. آن هـا  بـه دستشـان  کارهـا 
نبایـد کاری کننـد که شـما اعتمادتـان را 
از دسـت بدهیـد. اعتماد خیلی مهم اسـت.

یادداشت های 
یک جوون قدیمی 

قاسم رفیعا

پاسخ مرکز آفرینش هاي ادبي:
»به نام خداوند بخشنده مهربان«

خنده هاي تو
چقدر خنده هاي تو

قشنگ و شاعرانه است
براي کفتر دلم

درخت و آب و دانه است
***

صداي خنده هاي تو
مرا پرنده مي کند
و آسمان غّصه ام

هواي خنده مي کند
***

تو در میان خنده ها
ُگلي قشنگ مي شوي
درست عین شاپرك

خوش آب ورنگ مي شوي
***

اگر نخندي این دلم
پُر از کالغ مي شود
دِه قشنِگ زندگي
بدون باغ مي شود.

شاعر: ناصر کشاورز
از کتاب میوه هایشان سالم! سایه هایشان، نسیم!

دوسـت عزیـزم، زکیـه، سـالم! یـک سـالم بـه گرمـي و قشـنگي روز و شـب هاي 
مدرسـه و خوابـگاه دانش آمـوزي تقدیـم بـه تـو دوسـت خوبـم. چقدر لـذت بردم 
از خوانـدن نامـه پُرمهـرت. امیدوارم سـالمت و شـاد باشـي. برایـت از صمیم قلب 
دعـا مي کنـم کـه در درس هایـت موفـق باشـي و بتوانـي روزهـاي شـاد و خوبي را 
در مدرسـه بگذرانـي. بـا خـودم فکـر مي کنـم چقدر ایـن روزهـا و این فضـا براي 
خواندن و نوشـتن مناسـب اسـت.  قـدر آن را بـدان. از معلم مهربـان، خانم ذاکري 
ممنونـم کـه دوسـت دانش آمـوزان هسـتند و نامه هایتـان را به دسـتم مي رسـانند. 

سـالم من را به ایشـان برسـانید. 
ُخـب زکیه جـان! امیدوارم فرصت داشـته باشـي و درباره ماجراهـاي خوابگاه برایم 
بنویسـي. فکـر مي کنم کنار انـدوه دوري از خانـواده، شـادي ها و هیجان هاي زیادي 
هـم برایـت اتفـاق بیفتـد. این روزهایت را بـا درس و کتاب خواندن پُر کـن و از آن 
لـذت ببـر. شـعر جذابت را خوانـدم و آفررررین گفتـم. چقدر این شـعر با کارهاي 

قبلي ات فرق دارد. »خیـال« زیبایي دارد:
باز باد با برگ ها هم بازي شده        با هم در هوا مي رقصیدند

هم بـازي شـدن بـرگ و بـاد و رقصشـان بـا ریتـم بـاد، تصویـر جالبـي را در ذهن 
خواننـده شـعر مي سـازد. زکیه جـان! اگـر زیـاد شـعر بخوانـي، وزن شـعر دسـتت 
مي آیـد و مي توانـي آن را در شـعرهایت رعایت کنـي. قوانین قافیـه را هم که حتمًا 
مي دانـي! ببیـن در  چهارپـاره  »دانـه و  شـاعرانه« ، »پرنـده و خنـده«، »قشـنگ و 
رنگ« و »کالغ و باغ«  هم قافیه هسـتند. اسـتفاده درسـت از قافیه، به زیبایي شـعر 
کمـک زیـادي مي کنـد و حتـي در تقویت آهنگ شـعر هـم مؤثر اسـت، آن قدرکه 

در ادبیـات بـه آن »موسـیقي کنـاري« مي گویند.
اسـتفاده از کلماتـي کـه بـا هم هماهنگـي دارند و ازنظـر جنس،  نوع، مـکان و زمان 
بـا هـم مرتبـط هسـتند نیـز مي تواند بـه زیبایـي شـعر اضافه کنـد. به ایـن صنعت 
در ادبیـات مراعات النظیـر مي گوینـد. به عنـوان مثال در شـعر تو کلمـات باد، برگ 
و هـوا مراعات النظیـر هسـتند. حتمـاً مي توانـي در شـعر آقـاي ناصـر کشـاورز هـم 

کلمـات مراعات النظیـر را پیـدا کنـي و برایـم در نامه بعد بنویسـي.
دوسـت خوبـم! همـراه ایـن نامـه برایت یـک کتاب شـعر با عنـوان »نه نخ شـدم، 
نه خرس« سـروده »عباسـعلي سپاهي یونسـي« از انتشـارات کانون پـرورش فکري 
کـودکان و نوجوانـان را مي فرسـتم. امیـدوارم از خوانـدن آن لـذت ببـري. کارت 
تبریـک بهارانـه مـن را پذیـرا بـاش. آرزو مي کنـم سـال جدیـد پُـر از برکـت و 
رحمـت بـراي تـو و دوسـتانت باشـد. زیـاد بخـوان و زیـاد بنویـس و حواسـت بـه 

خـودت و روزهـاي مدرسـه ات باشـد. در پنـاه خداوند باشـي.
دوست تو در مرکز آفرینش هاي ادبي
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لطفا نظرتا
بفرستید.

رقص باد
به نام خداوندي که »شاپرك« را آفرید

باز باد با برگ ها هم بازي شده               با هم در هوا مي رقصیدند
رقصشان زیبا و رؤیایي بود                 رقصي با آهنگ هوهوي باد

سروده خودم

یک سالم بهاري تقدیم به شما دوست عزیزم در مرکز آفرینش هاي ادبي
وقتـي نامه  شـما رسـید، خیلي خیلي خوشـحال شـدم و بدو بدو رفتـم و آن را خوانـدم. در نامه 
از مـن خواسـته بودیـد دربـاره یکـي از شـخصیت هاي شـاهنامه کـه دوسـتش دارم بنویسـم. 
مـن رسـتم را دوسـت دارم، چـون رسـتم بهتریـن پهلوانـي بود کـه روي من تأثیر گذاشـت تا 
در سـخت ترین شـرایط بـه فکـر وطنـم ایران باشـم. راسـتي ببخشـید! مـن خیلي وقت اسـت 
کـه جـواب نامه هـاي شـما را نـداده ام، ولـي بـه مـن هـم حـق بدهیـد، چـون امکانـات کافي 
نیسـت. امـا امسـال تـوي مدرسـه خانـم ذاکـري رابط من اسـت. راسـتي مـن از پارسـال به 
خوابـگاه مـي روم، چون مدرسـه  روسـتا مختلط اسـت. خوابـگاه » فدك« اینجـا خیلي خوش 
مي گـذرد، ولـي یـک خاصیـت خوبش این اسـت کـه مي توانـم از ایـن به بعد به شـما نامه 
بدهـم و زود بـه زود بـا شـما حرف بزنم از طریق نامه. شـما هـم اگر یادتان باشـد به من 
گفتیـد مي توانـم بـا عوض شـدن مقطـع، بازهم براي شـما نامه بفرسـتم. خیلي خوشـحال 

شـدم، به خاطـر شـماره عضویـت جدیـد و هدیه ها یـک دنیـا ممنونم قاصـدك جان.
راسـتي مـن اول نامـه، دو بیـت شـعر نوشـته ام. امیـدوارم خوشـتان بیایـد، هرچند که 
مـن در سـرودن خیلـي مهارت نـدارم، اما لطفـاً نظرتان را بفرسـتید.  قاصـدك جان! 
برایـم دعـا کـن تـا در درس هایم موفق شـوم. مـن هم همین جـا برای شـما آرزوي 
موفقیـت مي کنـم. لطفـاً نامـه را زود بخـوان و جوابـش را خیلي زود بده. دوسـتتان 

دارم.  آن گاه کـه دوسـت مـي داري همـواره کسـي به یاد تو باشـد

به یاد من باش که من همیشه به یاد تو هستم. 
با احترام. زکیه


