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فاطمـه نيـک| خودتـان را تصور کنيد کـه تمام سـال تحصيلی را درحالی کـه به ميز و نيمکـت و چراغ مطالعـه متصل بودیـد، گذرانده اید، 
بـه ایـن اميد که بـدون دغدغه و دردسـر خاصی از خـط پایان امتحانات به آسـانی عبور کـرده و همه روزهای تابسـتان پيـش رو را خوش 
بگذرانيـد، غافـل از این کـه پـس از گذرانـدن امتحانات، هنـوز کمرتان زیـر بار نمره هـا و گرفتن کارنامه راسـت نشـده، والدیـن گرامی با 
فهرسـت بلندباالیـی کـه بـه انـدازه همه قـد و هيـکل برج ميـالد اسـت به سـراغتان می آینـد و می گوینـد: »بيا ایـن برنامـه کالس های 
تابسـتانی به همـراه طـرح جامـع اوقات فراغـت!« توی همچيـن موقعيتی اگر جـان به جان آفرین تسـليم کنيـد، هيچ عجيب نيسـت، اما 
از آنجایی کـه آدميزاد هسـتيد و سـخت جان، درسـت مثل آخریـن بازمانده هـای مناطق اشغال شـده در جنگ جهانی دوم سرنوشـت خود 

را می پذیرید و به سـمت اردوگاه های کار اجباری تابسـتانی رهسـپار می شـوید.
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چرا اوقات فراغت داریم؟

بزنـم و خالصتـان  را  اول مطلـب حـرف آخـر  همیـن 
کنـم؛ همـه بزرگ ترهـا و مسـئوالنی که برای تابسـتان و 
اوقـات فراغتـش خیلـی جـدی برنامه ریـزی می کنند، یا 
نمی دانند تابسـتان و تعطیالتش برای چی اختراع شـده، 
یـا از بیـخ و بن بـا این مـدل تفریحات و سوسـول بازی ها 
مخالف هسـتند، اما نمی خواهند رو کنند. درسـت اسـت 
کـه دانش آمـوزان بعد از 9مـاه درس خوانـدن، یک مرتبه 
بیکار شـده و با سـه ماه تعطیـالت مفت و مجانـی مواجه 
می شـوند، امـا خداوکیلـی اش از آن قدیم ندیـم تعطیالت 
موهبتـی بـود کـه معمـوالً پـس از یـک دوره جان کنـدن 
فلسـفه  و  می شـد  تقدیـم  انسـان  بـه  و سخت کوشـی 
وجـودی اش ایـن بـود که مـا در تعطیـالت دسـت از کار 
کشـیده و نفسـی تـازه کنیم و برای شـروع دوبـاره آماده 
شـویم. بـرای همیـن درسـتش ایـن اسـت کـه از ایـن 
فرصـت پیـش آمده با روش درسـت بهره بـرداری صحیح 
داشـته باشـیم، نه این کـه با آن مثـل اردوهـای تیم ملی 
فوتبـال برخـورد کنیـم و از تابسـتان اردوگاه کار اجباری 
بسـازیم و بچه هـا را در آن بـه انـواع و اقسـام کالس های 

تابسـتانی و اسـترس و فشـار شـکنجه کنیم.

انگار نه انگار تعطيالت است

این روزهـا پدرهـا و مادرهـا بنـا بـه دالیـل مختلف سـعی 
دارنـد بـه اجبـار فرزندشـان را بـه کالس  هـای تابسـتانی 
بفرسـتند و آن قـدر ایـن موضـوع را جـدی گرفته انـد کـه 
کاًل نقـش نوجوانـان را در ایـن ماجـرا فرامـوش کرده اند و 
اصـاًل بـه یاد نمی آورند که تعطیالت تابسـتان حق مسـلم 
دانش آموزان اسـت و خانـواده در این ماجرا تنها باید نقش 

راهنمایـی و هدایـت را داشـته باشـد، نـه تصمیم گیری.
به جـز والدیـن، در چندسـال اخیـر مسـئوالن هـم زیادی 
برنامـه اوقـات فراغت را جـدی گرفته انـد، آنقدرکه جوگیر 
شـده و در حـد برنامـه سـازمانی بـه ایـن موضـوع فکـر 
می کننـد. درسـت اسـت کـه درنهایـت همـه تالش هـای 
آن هـا منتهی به شـنای کـودکان در جوی خیابانشـان هم 
نمی شـود، امـا بـا برنامه برنامـه کردنشـان و بزرگ کـردن 
موضـوع بهره بـرداری فرهنگـی از اوقـات فراغت، تابسـتان 

و تعطیالتـش را بـه کاممـان تلـخ می کنند. 

خودتان برنامه  ریزی کنيد

 آن جوری کـه کارشناسـان می گوینـد، در بیشـتر اوقـات 
اصـرار والدیـن بـراي کالس رفتـن مـا نتیجـه معکـوس 
دارد و باعـث دلزدگی مـان از موضـوع کالس مي شـود. اگر 
دوسـت دارید اوقـات فراغت خوبی را بگذرانید، حواسـتان 
باشـید صفر تـا صد برنامه ریزی کالس هایتـان را در اختیار 
والدین تـان نگذاریـد. این روزهـا بـا این کـه بزرگ ترها مدام 
از فرزندسـاالری دم می زننـد، امـا تـوی این جـور مواقـع 
خیلـی بی رحمانـه بـا بچه هایشـان برخـورد می کننـد و 
اصـاًل توجـه نمی کنند کـه ما بچه هـا درطول سـال به قدر 
کافـي فشـارهاي درسـي و انضباطـي را تحمـل کرده ایـم، 
بنابراین بهتر اسـت در تابسـتان خیلی بـه فکر کالس هاي 
علمـي و تئوري مثل کالس زبان فشـرده کـه هرروز هفته 
تشـکیل مي شـود، نباشـید و بـه برنامه های سـبک تر فکر 

. کنید
در تابسـتان سـاعات اول صبـح و عصرهـا کـه نـور آفتاب 
به صـورت مایـل مي تابـد، سـاعات مناسـبي بـراي رفت و 
آمـد بـه کالس هاسـت. درصورتي کـه خـواب صبحگاهـي 
صحبـت  او  بـا  دارد،  زیـادي  اهمیـت  فرزندتـان  بـراي 
کنیـد کـه بیـن آفتاب گـرم ظهر تابسـتان و سـختي زود 
بیـدار شـدن از خـواب یکـي را انتخـاب کنـد. اگـر دلـش 
مي خواسـت صبـح را بخوابـد به انتخابش احتـرام بگذارید.

 باید حق انتخاب داشته باشيم

قدیم هـا قبـل از شـروع تابسـتان بچه هـا به طـور خودکار 
برنامـه ای  می کردنـد؛  تهیـه  را  تعطیالتشـان  برنامـه 
کـه درمـورد آقاپسـرها بیشـتر دور محـور کسـب وکار و 
بـرای  هـم  دخترخانم هـا  و  می گذشـت  مهارت آمـوزی 
تعطیالتشـان کلـی برنامه آموزشـی مناسـب نقش شـان 
به نظـر  این کـه  بـا  می چیدنـد.  آینـده  مـادر  به عنـوان 
بلبـل  و  گل  خیلـی  همه چیـز  این روزهـا  می رسـد 
اسـت و جامعـه و اطرافیـان بیشـتر بـه فکـر آمـوزش ما 
نوجوانـان هسـتند، امـا ظاهـراً بزرگ ترهـا با دخالتشـان 
در برنامه ریـزی تعطیـالت تابسـتان همه چیـز را به هـم 
ریخته انـد. یکـی از چیزهایـی کـه بـا دخالـت مسـتقیم 
بزرگ ترهـا در برنامـه تعطیـالت مـا از بیـن رفتـه، حـق 
انتخـاب ما بچه هاسـت. وقتی کـه مامان و باباها با سـلیقه 
و نظـر خودشـان بـرای مـا انتخـاب می کننـد و تصمیـم 
می گیرنـد و حتـی برنامه ریـزی می کنند که چه سـاعتی 
بـه چـه کالسـی برویـم، به طـور کامـل از مـا فرصـت 
تمریـن در حـوزه انتخـاب و تصمیم گیـری و برنامه ریزی 
را می گیرنـد. شـاید به همیـن خاطر بیشـتر مهارت هایی 
کـه این روزهـا مـا می آموزیـم، اصاًل و ابـداً در بزرگسـالی 
به کارمـان نمی آینـد، چون بیشـتر این مهارت هـا به جای 
این کـه براسـاس عالقـه مـا تنظیم شـده باشـند، از روی 
هـوس بزرگ ترهایمـان انتخـاب شـده اند. نکتـه دیگـری 
کـه کارشناسـان در ایـن مـورد می گوینـد این اسـت که 
اگـر والدیـن، نوجوانـان را بـرای انتخـاب تحت فشـار قرار 
دهنـد، بعـد از آن کـه بچه هـا بـه سـن خاصـی برسـند، 
می تواننـد به راحتـی والدیـن را کنـار بزننـد، پـس بهتـر 
اسـت والدین به همـراه ما برای انتخـاب مهارت ها تصمیم 
بگیرنـد. نکتـه دیگـری کـه می شـود در این مـورد به آن 
توجـه کـرد، برنامه ریـزی بلندمـدت اسـت. همان طورکه 
قدیمی هـای ما تنها به سـه ماه تابسـتان فکـر نمی کردند 
و درواقـع بـرای سـال های بعـد و حتی شـغل آینده شـان 

می کردنـد.   برنامه ریـزی 

بازهم چشم و هم چشمی

معضـل دیگـری کـه این روزهـا یقـه اوقات فراغـت بچه ها 
را گرفته، مناسـبات خاله زنکی بزرگسـاالن اسـت. بعضی 
از خانواده هـا ثبت نـام فرزندشـان در کالس هـای زیـاد را 
وسـیله ای برای پز دادن و چشـم و هم چشمی بین فامیل 
و آشـنایان قـرار داده انـد. به نظر کارشناسـان این مسـئله 
اول باعـث ایجـاد فضـای مقایسـه بین بچه هـا و ایجاد بار 
روانـی سـنگینی بـرای آنان می شـود و  همچنیـن عالقه 

آن هـا را در اسـتفاده از ایـن کالس ها کاهـش می دهد.

بهتر است هنرمند شوید

ورزشـي  و  هنـري  کالس هـاي  مناسـبت  همیـن  بـه 
سـبک  حال حاضـر  در  هسـتند.  بهتـري  انتخاب هـاي 
مـا  کـه  اسـت  شـده  باعـث  آپارتمان نشـیني  زندگـي 
بازي هـاي  باشـیم،  داشـته  کمتـري  جنب وجـوش 
کامپیوتـري، کارتون هایي که از تلویزیون و سـی دی هایی 
که در شـبکه نمایـش خانگی پخش می شـود و به راحتی 
می تـوان از بقالـی سـرکوچه هـم خریدشـان، مـا را بـه 
نشسـتن و بي تحرکي عادت داده  اسـت. بـه همین خاطر 
خـوب اسـت کـه به  همـراه والدینتـان توجـه بیشـتری 
بـه کالس هـای ورزشـی داشـته باشـید و به کمـک آنان، 
خودتـان را از رخـوت تابسـتاني خـارج کـرده و جنـب و 

جـوش بیشـتری را تجربـه کنیـد.

حتی در تعطيالت تابستان هم نمی توان یک نفس راحت کشيد

تبعید به کالس های تابستونی

 شناگاه های دریای
خزر آلوده هستند

ساحلی که 
بيمار است

هشدارها را 
جدی بگيرید

حمام قدیمی و 
پرندگان محله

وقتی که مامان و باباها با سلیقه و نظر 
خودشان برای ما انتخاب می کنند و تصمیم 

می گیرند و حتی برنامه ریزی می کنند که 
چه ساعتی به چه الکسی برویم، به طور 

اکمل از ما فرصت تمرین در حوزه انتخاب و 
تصمیم گیری و برنامه ریزی را می گیرند

برای خودمان خرج می تراشیم
در گذشته تعطیالت تابستان عالوه بر مهارت آموزی، جنبه کسب 

درآمد هم داشت، درحالی که این روزها اوقات فراغت ما به منبعی 
برای خرج تراشی تبدیل شده و نه تنها ما درطول تابستان 
درآمدی کسب نمی کنیم، بلکه درآمد والدینمان را هم به باد 
می دهیم. اگر توان اقتصادی خانواده در خیلی مواقع اجازه 

استفاده از این الکس ها را به نوجوانان ندهد، بیشتر اوقات ما 
تصور می کنیم که تابستانمان از دست رفته و دپ هم می شویم و 

در این بین کسی هم به فکر راه های بهینه تر نیست. 
با همه ناکتی که گفتیم، نباید فراموش کنیم که شرکت در 

الکس های تابستانی می تواند موجب تقویت اعتماد به نفس 
و بهبود روابط اجتماعی ما شود. ازسوی دیگر انتخاب مناسب این 

الکس ها می تواند موجب رشد استعدادها و جهت دهی مثبت 
به توانایی های مان در این سن شده و حتی زمینه ساز 

فعالیت های جدی ما در بزرگسالی شود.

  کالس های
ــتونی  تابس

تبعید به حتی در تعطیالت تابستان 
هم نمی توان یک نفس 
راحت کشید
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کسـری کریمـی| در دوران اوج بازی هـای ویدئویـی زندگی می کنيـم که سـازندگان با عرضه 

بسـته های الحاقـی، آپدیـت و پچ هـای مختلـف در تـالش هسـتند تمـام ایـرادات ریز و درشـت 

بازی هـای خود را برطرف سـازند تا مبـادا گيمرها لحظه ای از پای سـاخته آن ها بلند شـوند. با این حال 

و بـا وجـود تمام این پيشـرفت ها، گيمرهـا از خود می پرسـند که چرا تجربـه بازی هـای ویدئویی مانند 

گذشـته لذت بخـش و جـذاب نيسـت. این حـس و حـال گيمرها تا حـد زیـادی نشـأت گرفته از تنبلی 

  )Red Alert( »بسـياری از بازی سـازان اسـت. بدون شـک تجربه بازی هـای جذابی مانند »آژیـر قرمـز

و »رزیدنـت اویـلResident Evil2( »2( هنـوز در ذهن گيمرهای قدیمی اسـت و ازسـوی دیگر تکرار 

مکـررات سـازندگان آن ها که در هر نسـخه تنها به بهبودهـای گرافيکی و افـزودن چند بخش جدید 

بسـنده می کننـد، باعـث شـده کـه گيمرها بـه چنين احساسـاتی دچـار شـوند. بر همين اسـاس 

بسـياری از آن هـا بـا خـود می گوینـد: کاش می توانسـتيم بـار دیگر همـان نسـخه های اصلی را 

تجربـه کنيـم. اما صبر کنيـد، لطفاً هيچ وقـت این کار را انجـام ندهيد، تجربه دلنشـين بازی ای  

که 10سـال پيـش انجام دادیـد، دیگر قابـل تجربه نيسـت و اگر امـروز به سـراغ آن بروید، 

خاطـرات خوبی کـه در ذهن از آن بـازی دارید از بيـن خواهد رفت. اکنون قصـد داریم به 

بررسـی بازی های نوسـتالژیکی بپردازیـم کـه در روزگار خود عناوینـی تاریخی بودند، 

امـا امروز بهتر اسـت در کلکسـيون گيمرهـا خاک بخورند تـا این کـه در کامپيوترها و 

کنسـول ها اجرا شـوند.

Noir
بـازی گیم پلـی سـاده و در عین حـال نسـبتاً جذابی 
بازی هـای  افـرادی کـه عاشـق  بدون شـک  و  دارد 
سـریع هسـتند را جـذب خـود می کنـد. ایـده بازی 
بسـیار سـاده اسـت: ُسـر بخورید، بچسـبید، بپرید، 
راه  به سـمت  و  کـرده  جمـع  را  سـفید  توپ هـای 
خـروج حرکت کنید. گرافیک بازی هم بسـیار شـاد 

و رنگ پـردازی آن زیباسـت.
بیـش از 90 مرحلـه در بازی وجـود دارد که کاربران 
بـرای به پایان رسـاندن تمام آن ها باید زمان نسـبتاً 
زیـادی را صـرف کننـد. تنـوع مراحل نیز در سـطح 
خوبـی قـرار دارد، لـذا پس از گذشـت چند سـاعت، 

بازی خسـته کننده نمی شـود.

سازنده:
 مگنت گیم

پلتفرم )فضای اجرای بازی( : 
اندروید

 معرفی بازی های جدید

Golden Eye
باند بی باند

خواهـش می کنیـم سـراغ »گلـدن آی«)Golden Eye(  نرویـد. درسـت اسـت 

کـه ایـن بـازی اولیـن شـوتر اول شـخصی بـود کـه بـرای کنسـول ها عرضه شـد 

و مـورد توجـه گیمرهـا قرار گرفت و درسـت اسـت کـه قابلیت هـای مخفی کاری 

و مراحـل غیرخطـی تنهـا بخشـی از ویژگی هـای انقالبـی این 

بـازی بودنـد. مـا هـم به خوبـی می دانیـم کـه گیمرهـای 

قدیمـی چه خاطراتـی از این عنوان دارند و چه شـب هایی 

را به خاطـر آن تـا صبـح بیـدار ماندنـد. مـا هـم به خوبی از 

تمـام ایـن خاطـرات آگاهیـم. بـا این حـال اگر بـرای خرید 

کارتریـج خـاک خـورده ایـن بـازی در جمعه بـازار 

فرصـت  زمانی کـه  تـا  شـدید،  وسوسـه 

داریـد از مهلکـه بگریزیـد. اگـر این 

کارتریـج به سـالمت در کنسـول 

نینتندو64 شـما قرار گرفـت، بازهم 

دیـر نشـده و تـا وقـت هسـت آن را 

اجـرا نکنیـد، چـون وقتی بـازی اجرا 

برهمـی  و  درهـم  عنـوان  بـا  شـود، 

مواجه می شـوید کـه به هیچ وجـه حتی یک 

لحظـه هـم نمی توانیـد گرافیـک و کنتـرل اش را تحمـل 

کنیـد. اسـتودیو »ریـر« به خاطر محدودیت های کنسـول 

نینتنـدو64 ترجیـح داد قیـد گرافیک قدرتمنـد را بزند 

تـا هـم بـر محدودیت ها غلبه کنـد و هم گیم پلـی روان 

بـرای بازیکنـان بـه ارمغـان بیـاورد. بـا این حـال بایـد 

بدانیـد کـه گرافیـک بـازی قابل تحمل تر از کنتـرل آن 

اسـت. بـا کنترلر نینتندو64 حتی نمی توانید به آسـانی 

تیرانـدازی کنیـد یـا بدویـد. گویـی کنتـرل یـک بی خانمـان گیج را 

برعهـده داریـد کـه حتـی توانایـی صـاف راه رفتـن نیـز نـدارد. پس 

اجـازه بدهیـد که این جاسـوس بریتانیایـی از روزهای بازنشسـتگی 

خـود اسـتفاده کنـد و مزاحمش نشـوید.

خاطــراتت را 
خراب نکن...!

بررسی بازی های مشهور قدیمی که امروز گيم پلی غيرقابل تحملی دارند

Crash Bandicoot
شاهکار تاریخ گذشته  ناتی داگ

 Crash( بندیکـوت«  »کـرش  بـه  بخواهیـم  کـه  جهـات  خیلـی  از 

Bandicoot(  نـگاه کنیـم، ایـن قهرمـان سـال ها از دوران خـود جلوتـر 

بـود. سـاخت قسـمت نخسـت کـرش در سـال 1994 و دو سـال پیش از 

عرضـه رقیـب آن »سـوپر ماریـو64« آغـاز شـد. جیسـون روبیـن و انـدی 

گویـن، طراحـان اصلـی بـازی پـس از مدت ها تحقیـق عنوانی سـه بعدی 

پلتفرمـر را خلـق کردنـد که برخـالف دیگر عناویـن پلتفرمـر، دوربین آن 

پشـت کاراکتـر قرار داشـت و برهمین اسـاس قهرمانـی به نام کـرش زاده 

شـد. گرافیـک بـازی حتـی امروز هـم که بـه آن نـگاه بیندازید، دلتـان را 

نخواهـد زد و ایـن موضـوع بیـش از هرچیـز مرهون طراحی هنری بسـیار 

زیبـای ایـن بـازی اسـت. ولـی به غیـر از گرافیـک، بقیـه المان هـای بازی، 

امـروز قابل تحمـل نیسـت. از کنترلـر فاقد جوی اسـتیک پلی استیشـن1 

کـه بگذریـم بـه دوربیـن می رسـیم؛ دوربینی کـه در یک زاویه قفل شـده 

و بـه هیچ عنـوان بـه گیمرهـا اجـازه تغییر موقعیـت را نمی دهـد. به خاطر 

همیـن دوربیـن مشـکل دار گیمرها در اکثـر پرش های خود دچار مشـکل 

شـده و غالبـاً در چاه سـقوط می کننـد. اما نگران نباشـید. تنها چند هفته 

تـا رسـتگاری کـرش باقـی مانـده و قـرار اسـت بازسـازی سـه گانه اصلـی 

این سـری برای کنسـول پلی استیشـن4 عرضه شود. سـازندگان بازی را از 

خانـه اول سـاخته اند تـا گرافیـک، دوربین و تمام مشـکالت ریز و درشـت 

آن حـل شـود. طرفداران سـری به هیچ عنـوان نباید نگران تغییـرات بازی 

باشـند، زیـرا صداگـذاری، طراحـی مراحـل و تک تک المان هـای گیم پلی 

سـه گانه اصلـی در ایـن نسـخه بازسازی شـده رعایت شـده اسـت. این هم 

یـک دلیـل کامـاًل قانع کننـده بـرای ایـن که به  هیچ عنوان سـمت نسـخه 
اصلـی نروید.
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هرسـال بیـش از 41 میلیـون مسـافر به سـواحل دریای خزر سـفر می کنند. 
ایـن سـواحل مقصـد اصلـی 85 درصد سـفرهای گردشـگری داخلی اسـت، 
امـا آن طورکـه وضعیت این سـواحل نشـان می دهـد، دیگر ظرفیـت پذیرش 
این همـه مسـافر را نـدارد و بـه همیـن خاطـر دچـار عـوارض بهداشـتی و 

محیط زیسـتی زیادی شـده اسـت.
شـمال و سـواحل دریایـی خـزر مقصد گردشـگری بیشـتر ما ایرانی هاسـت. 
االن سال هاسـت کـه بیشـتر مـا ایرانی هـا به محـض این کـه تعطیالتـی پیدا 

می کنیـم، باروبندیلمـان را می بندیـم و به سـمت شـمال حرکت 
می کنیـم. معلـوم اسـت بـا دریـا هـم کاری نداریـم، جـز 

این کـه بخواهیـم داخلش شـنا کـرده یا قایق سـواری 
کنیـم. امـا این عالقـه به ویـژه در فصل تابسـتان، 

گاه در اسـتان های گیالن، مازندران و گلسـتان 
بـه یـک چالـش درسـت و حسـابی تبدیـل 
می شـود. البتـه این که ما فقط دسـته جمعی 
می رویـم شـمال، تنها مشـکل این سـواحل 
نیسـت، بلکه دریای خزر مشـکالت دیگری 
به علـت  گذشـته  در چندسـال  دارد.  هـم 
توسـعه شهرنشـینی و افزایـش جمعیـت، 
شـاهد تولید فاضالب هـای خانگی و صنعتی 

بـا حجـم زیادی در شـهرهای شـمالی کشـور 
هسـتیم کـه متأسـفانه بـاور کنیم یا نه، بیشـتر 

حجـم ایـن فاضالب هـا در نـوار سـاحلی خـزر بـه 
حـال خود رها شـده اند. حجـم زیاد فاضـالب را اضافه 

کنیـد به تعـداد باالی مسـافر تا خدمتتان عـرض کنیم که 
مـا زیـادی از سـواحل دریای خـزر کار کشـیده  ایم و حـال این نوار 

سـبز سـاحلی اصاًل خوب نیسـت.

دودش توی چشم خودمان می رود

این که شـورش را درآورده و بیشـتر از ظرفیت سـواحل دریای خزر به آن سـر 
می زنیـم و بـا ریختـن فاضالب بـه دریـا، فاتحـه محیط زیسـت را خوانده ایم، 
اول از همـه دودش تـوی چشـم خودمـان مـی رود. رهـا شـدن فاضـالب در 
سـواحل دریـای خـزر مشـکالت زیـادی را بـرای آبزیـان و انسـان ها، به ویـژه 
گردشـگرانی که در فصل تابسـتان در آن شـنا می کنند، درسـت خواهد کرد. 
بـروز انـواع بیماری های پوسـتی مانند خارش شـدید و التهاب پوسـت، تغییر 
رنـگ و اسـهال در اثـر وجـود انـواع انگل هـا و آلودگی  هـا، برخـی از تبعـات 
آلودگی آب های خزر اسـت. االن مدت هاسـت که پزشـکان خیلی زیرپوستی 

اعـالم می کننـد کـه در آب های شـمال شـنا نکنیـد و اگـر به خودتـان رحم 
نمی کنیـد، حداقـل هـوای کودکانتـان را داشـته باشـید. بـه  همیـن خاطر از 
دوسـال پیـش سـازمان محیط زیسـت بـرای آسـایش و آسـودگی خیـال 
گردشـگران از پـاک بودن سـواحل، طرح پرچم گذاری سـواحل را در دسـتور 
کار خـود قـرار داده اسـت. در ایـن طـرح نصب پرچم آبی نشـانه سـالم بودن 
و نصـب پرچـم زرد نشـانه آلـوده بودن شـناگاه اسـت. نتیجه پایش ها نشـان 
داده کـه از 51 واحـد بررسی شـده در اسـتان مازنـدران، 11 واحد در وضعیت 
بحرانـی یـا فوق بحرانـی قـرار دارنـد که بایـد تعطیل شـوند و به 
همیـن خاطر به علت باال بـودن بار میکروبی، شـناگاه های 
عباس آبـاد تعطیـل شـده اسـت. ایـن اتفـاق درمورد 
شـناگاه های دو اسـتان دیگـر هـم تکـرار شـد و 
جالـب اسـت بدانیـد کـه شـناگاه های معروفی 
مثـل عشـق آباد، حاجی بکنـده، سـاحل قـو و 

گل سـرخ نیـز بـار آلودگی باالیـی دارند. 

هشدارها را جدی بگيرید

به اعتقـــاد کارشناســـان محیط زیســـت 
بسـیاری از شـــناگاه ها مشـــکالت زیادی 
دارنـد و به خصوص شـناگاه هایی که در محل 
ریخـت آب رودخانـه بـه دریـا قـرار گرفته انـد، 
دردسرشـان بیشـتر اسـت؛ چـون انـواع آلودگی از 
جملـه پسـاب ها و فاضالب هـا به راحتـی وارد آن هـا 
می شـود. برخـی ضعـف زیرسـاخت و برخـی نیـز ضعـف 
مدیریت دارند، حجم زیادی از زباله، آن هم به صورت غیربهداشـتی 
در سـواحل و نزدیـک شـناگاه ها دفـن شـده اسـت. مصیبت بعدی نوار سـبز 
سـاحلی شـمال، نزدیکـی بزرگ تریـن کانـون جمعیتی کشـور، یعنـی تهران 
اسـت. تهرانی هـا ظاهـراً بعـد از فاضـالب، بزرگ ترین مصیبت دریای شـمال 
هسـتند کـه در تعطیـالت بر سـرش نـازل می شـوند. آن طوری که مسـئوالن 
محیط زیسـت می گوینـد، قرار اسـت شـناگاه های آلوده تعطیـل و همین طور 
جابه جـا شـوند، امـا خوب اسـت بدانیـم که آلودگـی از یک منطقـه به راحتی 
توسـط امـواج به مناطق سـالم می رود و نمی تـوان خیلی درمـورد پاک بودن 
مناطقـی کـه پرچـم زرد ندارنـد هـم مطمئـن بود. به نظـر ما هشـتی ها بهتر 
اسـت امسـال رفتن به شـمال و آب تنی کردن را بی خیال شـوید و اگر خیلی 
هـم اصـرار داریـد کـه ایـن سـنت را ادامـه دهیـد، بـه اطالع رسـانی درمورد 
وضعیت شـناگاه ها ازطریق زیرنویـس تلویزیون و توزیع بروشـورها در ورودی 

شـناگاه ها توجـه کنید.

آخرین خبر

پاندا واسه چینی هاست

اگـر بـه خرس هـای پانـدا عالقـه دارید، خوب اسـت بدانید که تمـام پانداهای جهـان تحت قیمومیت چین هسـتند. چینی ها 
تحـت قراردادهـای 10سـاله، پانداهـا را اجـاره می دهنـد و بـه ازای هر پاندا، سـالیانه یک میلیـون دالر که مجموع 10سـال آن 
10میلیـون دالر می شـود، دریافـت می کننـد. خـرس پانـدا فقـط در نواحـی مرکـزی و جنـوب غربـی چین زندگـی می کند. 
شـاید برایتـان جالـب باشـد کـه بدانید ایـن حیوان با آن که جزو دارودسـته گوشـت خواران اسـت، امـا 90درصـد خوراکش را 

بـرگ درختـان بامبو تشـکیل می  دهد.
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سالمندانی که خوراک ببرها می شوند! 

حـاال کـه صحبـت پـول پـارو کـردن چینی هـا به خاطـر خرس های پاندا شـد، بد نیسـت بدانیـد که نگهـداری ببرهـا در هند 
هـم ماجراهـای عجیبی درسـت کرده که اخبار رسـانه ها شـده اسـت. آن طوری کـه در خبرها آمـده، روسـتاییان در هند برای 
دریافـت نیم میلیـون روپیـه غرامـت از دولت، سـالمندان را در جنگل رها می کنند تا طعمه ببرها شـوند. دولـت برای حفاظت 

از ببرهـا اعـالم کـرده درصـورت حمله بـه حیوانات اهلی یا اشـخاص، غرامـت می پردازد.

باشگاه خبرنگاران جوان

پارچه رایانه ای ساخته شد 

بـرای پایـان بسـته خبـری یـک خبـر علمـی داریـم. محققـان دانشـگاهی یـک پارچـه رایانـه ای سـاخته اند کـه می توانـد 
کوچک تریـن حـرکات بـدن را ردیابـی کنـد. به اعتقاد کارشناسـان، از ایـن پارچه که یک حسـگر ارتجاعی اسـت، می توان در 
تولیـد لباس های ورزشـی اسـتفاده کرد. بیشـتر حسـگرهایی کـه برای جمـع آوری انتقال اطالعـات در گجت های پوشـیدنی 
فعلـی اسـتفاده می شـوند، از مواد سـختی سـاخته می  شـود که حـرکات بدن کاربر را مشـکل می کننـد. اما محققان هـاروارد 
موفـق شـده اند عناصـر رایانـه ای را در پارچـه ببافنـد تا یک حسـگر پوشـیدنی انعطاف  پذیـر و ارتجاعی بسـازند. احتمـاالً این 

پارچـه در آینـده کاربردهـای درمانـی هم خواهد داشـت.

ساحلی که بیمار است
شناگاه های دریای خزر آلوده هستند
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کسـری کریمـی| در دوران اوج بازی هـای ویدئویـی زندگی می کنيـم که سـازندگان با عرضه 

بسـته های الحاقـی، آپدیـت و پچ هـای مختلـف در تـالش هسـتند تمـام ایـرادات ریز و درشـت 

بازی هـای خود را برطرف سـازند تا مبـادا گيمرها لحظه ای از پای سـاخته آن ها بلند شـوند. با این حال 

و بـا وجـود تمام این پيشـرفت ها، گيمرهـا از خود می پرسـند که چرا تجربـه بازی هـای ویدئویی مانند 

گذشـته لذت بخـش و جـذاب نيسـت. این حـس و حـال گيمرها تا حـد زیـادی نشـأت گرفته از تنبلی 

  )Red Alert( »بسـياری از بازی سـازان اسـت. بدون شـک تجربه بازی هـای جذابی مانند »آژیـر قرمـز

و »رزیدنـت اویـلResident Evil2( »2( هنـوز در ذهن گيمرهای قدیمی اسـت و ازسـوی دیگر تکرار 

مکـررات سـازندگان آن ها که در هر نسـخه تنها به بهبودهـای گرافيکی و افـزودن چند بخش جدید 

بسـنده می کننـد، باعـث شـده کـه گيمرها بـه چنين احساسـاتی دچـار شـوند. بر همين اسـاس 

بسـياری از آن هـا بـا خـود می گوینـد: کاش می توانسـتيم بـار دیگر همـان نسـخه های اصلی را 

تجربـه کنيـم. اما صبر کنيـد، لطفاً هيچ وقـت این کار را انجـام ندهيد، تجربه دلنشـين بازی ای  

که 10سـال پيـش انجام دادیـد، دیگر قابـل تجربه نيسـت و اگر امـروز به سـراغ آن بروید، 

خاطـرات خوبی کـه در ذهن از آن بـازی دارید از بيـن خواهد رفت. اکنون قصـد داریم به 

بررسـی بازی های نوسـتالژیکی بپردازیـم کـه در روزگار خود عناوینـی تاریخی بودند، 

امـا امروز بهتر اسـت در کلکسـيون گيمرهـا خاک بخورند تـا این کـه در کامپيوترها و 

کنسـول ها اجرا شـوند.

Dustoff Heli Rescue
کنتـرل هلیکوپتـر امـداد را برعهـده بگیـر و عالوه بر نجـات جان 
سـربازان زخمـی، بـه مبـارزه بـا تانک هـا و نیروهـای دشـمن 
به مـدد  اسـت کـه  بـازی شـامل 25 مرحلـه مختلـف  بپـرداز. 
وظایـف متنوعـی کـه برعهـده بازیکـن نهـاده می شـود، حالـت 
خسـته کننده پیـدا نمی کنـد. در ایـن مراحـل بایـد عـالوه بـر 
مبـارزه بـا دشـمنان، نیروهای خـود را بـه موقعیت هـای مختلف 
منتقـل کنیـد و یـا این کـه تجهیـزات نظامـی دزدیده شـده را 
بـا کابـل بـه پایـگاه برگردانیـد. گرافیـک و محیـط بـازی دقیقـاً 
کپی برداری شـده از بـازی ماینکرفـت اسـت و بازیکنـان بالفاصله 
پـس از شـروع بـازی بـه این شـباهت بی انـدازه پی بـرده و ممکن 
 اسـت به جـای انجـام وظایـف نظامـی،  بـه فکـر سـاخت قلعـه و 

ساختمان بیفتند. 

Coma
اسـت.  دلهـره آور   )Adventure( ماجرایـی  بـازی  یـک  »کمـا« 
صداگـذاری نقـش عمـده ای در انتقـال مفهـوم و حـس تـرس بازی 
ایفـا می کنـد، لـذا هیچ دکمـه ای بـرای کنتـرل و قطع کـردن صدا 
در بـازی وجـود نـدارد. چـون حجم تمـام صداهای استفاده شـده در 
بـازی طبـق الگوریتم هـای خاصـی توسـط Armina Games از 
پیش تنظیم شـده اسـت و پیشـنهاد می شـود بـرای ارتبـاط برقرار 
کـردن بهتـر با کاراکتـر بازی، این بـازی را حتماً با صـدا انجام دهید. 
گرافیک و فضاسـازی آن نیز به شـدت یـادآور عنوان limbo  اسـت 
و ایـن کپی بـرداری به نوعـی نقطه ضعـف بـازی محسـوب می شـود. 
اپیزودهـای ایـن بـازی به جـز شـماره، صاحـب عنـوان نیز هسـتند. 
اپیـزود اول بـا نـام »روح شـیما« نام گـذاری شـده که با بـازی کردن 

ایـن اپیـزود، علـت ایـن نام گـذاری را درک خواهیـد کرد.

سازنده: 
نوواگیمز

پلتفرم )فضای اجرای بازی( : 
اندروید

سازنده:
Coma

پلتفرم )فضای اجرای بازی( : 
اندروید

سازنده:
 مگنت گیم

پلتفرم )فضای اجرای بازی( : 
اندروید

 Warcraft:
 Orcs and
 Humans
اورک های تاریخ 

مصرف گذشته

خالقـــان  حتــــی 

هــــم  »وارکرفت« 

عقیـده دارند که این 

بـازی بـه هیچ عنـوان 

حال حاضـــــر  در 

نیسـت.  قابل تجربـه 

وقتـی از فرانک پیرس، 

یکی از مؤسسـان بلیزارد 

بازسـازی  احتمـال  مـورد  در 

ایـن بـازی پرسـیدند، پاسـخ او کوتاه و 

قاطـع بـود: نـه. البتـه او بـه ایـن کلمه 

بسـنده نکـرد و در ادامـه گفـت: »افراد 

زیـادی برای سـاخت این بـازی زحمت 

کشـیدند و بـازی »وارکرفـت: اورک هـا 

بـرای  جـذاب  عنوانـی  انسـان ها«  و 

زمـان خود بـود؛ ولی براسـاس 

اسـتانداردهای امـروز، دیگـر 

بـود.«  نخواهـد  جـذاب 

پیرس توضیح نـداد که چه 

عاملـی موجـب این شـده 

کـه وارکرفت به هیچ عنوان 

مناسـب بـرای تجربـه دوباره 

نباشـد. امـا می تـوان چندیـن حدس 

درخصـــوص آن زد؛ نخـــست این که 

شـما می توانسـتید گروه هایی متشکل 

از تنهـا چهار نیـرو را انتخاب کنید، 

هوش مصنوعی دشـمنان در سطح 

وحشـتناکی قــــرار دارد و از همه 

مهم تـر سـرعت مبـارزات بسـیار 

کند اسـت. البته ذکـر این نکته 

هـم نبایـد فرامـوش شـود که 

کامپیوترهـای کنونـی بدون 

استـــفاده از نرم افــزارهای 

ایـن  نمی تواننـد  شبیه سـاز 

بـازی را اجـرا کننـد. 

 Myst
جزیره سرگردانی

»میسـت« )Myst(  فقـط یـک بـازی 

نیسـت. میسـت برای سیزده سال بخشی 

از فرهنـگ دنیـای مـدرن و به خصـوص 

گیمرهـا بـود. عالوه بـر این که رکـورد یکی 

از پرفروش تریـن بازی هـای تاریخ کامپیوتر 

در اختیـار این بازی اسـت، میسـت یکی 

همه گیـر  دالیـل  اصلی تریـن  از 

شـدن سـی دی رام در دهـه نـود 

می شـود.  محسـوب  میـالدی 

میست پر اسـت از عکس هایی 

با رزلوشـن 480 پیکسل که در 

زمـان خـود شـاهکار تکنولوژی 

بـر  عـالوه  می شـدند.  محسـوب 

ایـن عکس هـای باکیفیـت، ویدئوهای 

متنوعـی از تجهیـزات موجـود در بـازی هـم 

بـرای سـرگرمی گیمرهـا در گیم پلـی گنجانـده 

شـده بودند. درک مشـکل میسـت چندان سخت 

نیسـت. قـراردادن المان های چند رسـانه ای در یک 

بـازی به عنـوان بخشـی از گیم پلـی، چیزی نیسـت 

کـه گیمـر امروزی عالقـه ای به آن داشـته باشـد. از 

ایـن موضـوع که بگذریـم، به کنترل بازی می رسـیم 

کـه دسـت کمی از ارائـه فایـل پاورپوینـت نـدارد. 

حتـی معماهـای بـازی هـم در سـطح بسـیار 

به صـورت  عمدتـاً  و  دارنـد  قـرار  معمولـی 

شانسـی و رنـدوم در اختیـار بازیکنـان قرار 

می گیرنـد. هیچ شـکی نیسـت که بسـیاری 

از بازی هـا و حتـی فیلم هـا از ایـده میسـت 

الهـام گرفتنـد؛ اما انجام این بازی در این نسـل 

هشـتم بازی هـای ویدئویی، شـکنجه ای بزرگ اسـت که 

کمتـر کسـی در ایـن دنیـا شایسـته تجربه آن اسـت.

Resident Evil2
کابوس راکون سيتی

برخـالف قسـمت اول »رزیدنـت اویـل« کـه وقایع آن 

در عمـارت اسپنسـر جریـان داشـت، این بـار گیمرهـا 

بـا شـهر راکـون سـیتی طـرف هسـتند کـه بـه 

گیـم  عالوه بـر  درآمـده.  زامبی هـا  تسـخیر 

پلـی جـذاب، محیط هـای بـاز، سـناریو گیرا 

و خشـونت لجام گسـیخته )در زمـان خـود( 

همگـی دالیلـی بودند تـا گیمرها دسـت 

رد به سـینه این عنوان نزننـد. در آن زمان 

رزیدنـت اویل یک شـاهکار بی بدیـل بود، 

امـا امـروز آن هـم بـا وجـود عناوینـی ماننـد 

»آنچارتـد«، »گاد آو وار« و...، حتـی داسـتان 

اویـل هـم نمی توانـد  و سـناریو رزیدنـت 

هیـچ گیمری را تشـویق بـه تجربـه دوباره 

در  کـه  بـازی  دوربیـن  کنـد.  بـازی  ایـن 

زمـان عرضـه موجب تحسـین تمـام گیمرها 

شـده بـود، امـروز چیـزی بیـش از 

یـک دوربیـن مشـکل دار و اعصاب 

خردکن نیسـت. تا وقتی که کنترل 

و دوربیـن بـد بازی لئون و کلیـر را همانند دو 

موجـود احمـق بـه دور خـود نچرخاند، متوجـه نخواهید 

شـد در ایـن موقعیت گیج کننده، سرنوشـت شـهر راکون 

سـیتی و هویت افرادی که چنین بالیی را سـر این شـهر 

آوردند، پشـیزی برای شـما ارزش ندارد و ترجیح می دهید 

خـود درکنار آن ها بمیرید تا از شـر کنتـرل مزخرف بازی 

رهـا شـوید. با این حـال بازهم خبرهای خوبـی از این بازی 

بـه گوش می رسـد. کمپانی کپکام تأیید کـرده که درحال 

سـاخت نسـخه بازسازی شـده قسـمت دوم اسـت، پس تا 

آن زمـان به هیچ عنوان سمت وسـوی نسـخه اصلـی نروید.

Final Fantasy7
منجی نقش آفرینی ژاپنی

اسـکوئر انیکـس در تـالش بـرای عرضـه عناوینی مشـابه 

»فاینـال فانتـزی7«، هرچیـز اشـتباه و بـدی 

را  داشـت  وجـود  بـازی  ایـن  در  کـه 

کپی بـــرداری کــرده 

و بـــه »فاینـــال 

افزوده  فانتـزی8« 

تمــــامی  اسـت. 

نکات مثبـت سری 

حذف شــده بودند، حتی 

دنیـای تخیلـی و فانتزی سـری هم 

باب میـل سـازندگان نبـود و آن ها 

تصمیـم گرفتـــند خودروهـا و 

ماشـــین آالت و به طـــور کلـی 

عناصـر دنیـای مـدرن را بـه آن 

بیفزاینـد. تمـام المان هـای موجـود در فاینـال فانتـزی7 

کـه به نظـر گیمرهـا جـذاب بودنـد، در قسـمت هشـتم 

تکـرار شـدند، اما این بـار المان ها تکراری و خسـته کننده 

بودنـد، لـذا با اسـتقبال روبه رو نشـدند. به عقیده بسـیاری 

از طرفداران و منتقدان، قسـمت هشـتم، سـرآغاز سـقوط 

نسـبی سـری فاینال فانتزی بـود. تجربه فاینـال فانتزی7 

در حال حاضـر، بـه هیچ عنـوان تجربه جالبـی نخواهد بود. 

خاطــراتت را 
خراب نکن...!

بررسی بازی های مشهور قدیمی که امروز گيم پلی غيرقابل تحملی دارند

در دوران اوج بازی های ویدئویی زندگی می کنیم که سازندگان با عرضه بسته های الحاقی، آپدیت و پچ های مختلف در تالش هستند 
تمام ایرادات ریز و درشت بازی های خود را برطرف سازند تا مبادا گیمرها لحظه ای از پای ساخته آن ها بلند شوند. با این حال و با وجود 
تمام این پیشرفت ها، گیمرها از خود می پرسند که چرا تجربه بازی های ویدئویی مانند گذشته لذت بخش و جذاب نیست. 

Crash Bandicoot
شاهکار تاریخ گذشته  ناتی داگ

 Crash( بندیکـوت«  »کـرش  بـه  بخواهیـم  کـه  جهـات  خیلـی  از 

Bandicoot(  نـگاه کنیـم، ایـن قهرمـان سـال ها از دوران خـود جلوتـر 

بـود. سـاخت قسـمت نخسـت کـرش در سـال 1994 و دو سـال پیش از 

عرضـه رقیـب آن »سـوپر ماریـو64« آغـاز شـد. جیسـون روبیـن و انـدی 

گویـن، طراحـان اصلـی بـازی پـس از مدت ها تحقیـق عنوانی سـه بعدی 

پلتفرمـر را خلـق کردنـد که برخـالف دیگر عناویـن پلتفرمـر، دوربین آن 

پشـت کاراکتـر قرار داشـت و برهمین اسـاس قهرمانـی به نام کـرش زاده 

شـد. گرافیـک بـازی حتـی امروز هـم که بـه آن نـگاه بیندازید، دلتـان را 

نخواهـد زد و ایـن موضـوع بیـش از هرچیـز مرهون طراحی هنری بسـیار 

زیبـای ایـن بـازی اسـت. ولـی به غیـر از گرافیـک، بقیـه المان هـای بازی، 

امـروز قابل تحمـل نیسـت. از کنترلـر فاقد جوی اسـتیک پلی استیشـن1 

کـه بگذریـم بـه دوربیـن می رسـیم؛ دوربینی کـه در یک زاویه قفل شـده 

و بـه هیچ عنـوان بـه گیمرهـا اجـازه تغییر موقعیـت را نمی دهـد. به خاطر 

همیـن دوربیـن مشـکل دار گیمرها در اکثـر پرش های خود دچار مشـکل 

شـده و غالبـاً در چاه سـقوط می کننـد. اما نگران نباشـید. تنها چند هفته 

تـا رسـتگاری کـرش باقـی مانـده و قـرار اسـت بازسـازی سـه گانه اصلـی 

این سـری برای کنسـول پلی استیشـن4 عرضه شود. سـازندگان بازی را از 

خانـه اول سـاخته اند تـا گرافیـک، دوربین و تمام مشـکالت ریز و درشـت 

آن حـل شـود. طرفداران سـری به هیچ عنـوان نباید نگران تغییـرات بازی 

باشـند، زیـرا صداگـذاری، طراحـی مراحـل و تک تک المان هـای گیم پلی 

سـه گانه اصلـی در ایـن نسـخه بازسازی شـده رعایت شـده اسـت. این هم 

یـک دلیـل کامـاًل قانع کننـده بـرای ایـن که به  هیچ عنوان سـمت نسـخه 
اصلـی نروید.



یـک حمـام قدیمـی بـود کنـار خانـه ما. 
آب ایـن حمـام می ریخت تـوی رودخانه 
و بـا آب رودخانه قاطی می شـد. آن زمان 
محیط زیسـت چیـز شناخته شـده ای نبود! 
اوایـل بهـار زیـاد بـه چشـم نمی آمـد. ما 
داخـل همـان آب گاهـی شـنا می کردیم 
درسـت  اسـتخر  خودمـان  بـرای  و 
می کردیـم و از گرمـای تابسـتان بـه آن 
پنـاه می بردیـم. بعد کم کـم آب رودخانه 
کم می شـد و کـم می شـد و دیگر خبری 
از آب رودخانـه نبـود. امـا فاضالب حمام 
عمومـی کمـاکان مهمـان رودخانـه بـود. 
غیـر از فاضـالب حمام، گازوئیـل و قیری 
هـم کـه از گلخـن حمـام وارد رودخانـه 
جـذب  آب هـا  می شـد  باعـث  می شـد، 
زمیـن شـود، ولـی قیرهـا در سـطح بماند 
و اسـتخرهایی را کـه مـا اوایـل تابسـتان 
بـرای شـنا درسـت کـرده بودیـم پـر از 
قیـر شـود. ما کـه عقل مان می کشـید، اما 
کبوترها و گنجشـک ها به هـوای آب وارد 
حوضچه هـا می شـدند و گیـر می کردنـد. 
اصـاًل قبـل از این کـه سـازمانی بـه نـام 
محیط زیسـت باشـد، مـن می رفتـم کنار 
حوضچه هـا می ایسـتادم و ایـن حیوانـات 
بی زبـان را می گرفتـم و نجـات مـی دادم 
بـا نفـت قیرهـای این هـا را  و می بـردم 
می شسـتم)چون بـا چیـز دیگـری پـاک 
نمی شـد( ولـی بـدون اسـتثنا همـه آن ها 
نفت کش هـا  وقتـی  بعد هـا  می مردنـد. 
بـه دریـا  نفـت خـام را  مقـدار زیـادی 
مـی داد  نشـان  تلویزیـون  و  ریختنـد 
پلیکان هـا و مرغ هـای دریایـی در آنجـا 
گیـر افتاده انـد، مـن تـازه فهمیـدم علت 
مـرگ پرنـدگان، آلـوده شـدن بـه قیر و 
شسـتن بـا نفت نبـوده، بلکه علـت مرگ 
آن هـا خـوردن قیر بـوده و کمـی وجدانم 

شـد. راحت 
حـاال اطـراف رودخانـه مـا دیگـر هیـچ 
حمـام عمومی قدیمی نیسـت، امـا از همه 
خانه ها یـک لوله فاضـالب وارد رودخانه 
می شـود. چـون حـاال همه در خانـه حمام 
دارنـد! تـازه رسـتوران ها هرکـدام یـک 

منبـع آلودگـی و فاضالب هسـتند.  

حمام قدیمی و 
پرندگان محله

قاسم رفیعا

4w w w. q u d s o n l i n e. i r
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رالی در جنگل
رالی قهرمانی کشور در شهر ساری با حال و هوایی کامالً متفاوت و در مسیرهای جنگلی برگزار شد. نمــــا  هشــت
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ق  ما را غالم حلقه به گوش آفریده اند

 جایی به غیر صحن تو جارو نمی زنیم
 حتی اگر که خلق سر از ما جدا کنند
 جز رو به روی صحن تو زانو نمی زنیم

 موسی رسید در حرمت آبرو گرفت
 آمد ز حوض های حریمت وضو گرفت

 تو ماورای ذهن و خیال و تجسمی
باالترین تصور ما از تبسمی

ـــذر هلل  کبوترانن
ت ا

صم
ه ع

واج
خ

هدهد هشتایی ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد کانـون پـرورش فکـري کودکان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به سـمت شـما پـرواز کرده تا شـما پرنده هاي شـجاع و زیبا را ببـرد به کوه 

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

فصـــل گـــل چیـــدن
خـاک  زعفـران  دسته دسـته گل هـای  زیباینـد.  زعفـران  بنفـش  یک دسـت  زمین هـای 
یک دسـت و پهنـاور را آرایـش می کـرد و تـا چشـم کار می کـرد، تـا دورهـا زمیـن بنفش 

بنفـش بـود. عطـر ُگل هـا در هـوا پراکنـده بـود و حظـی داشـت ناگفتنی. 
فصـل چیـدن زعفران هـا کـه می شـد، همـه محـل بـوی عطـر مـی داد. محلـه ای شـلوغ با 
خانه هایـی کـه در هرکـدام چنـد بچـه قـد و نیم قـد زندگـی می کردنـد کـه اگـر همـه 
دور هـم جمـع می شـدند و در پـاک کـردن گل هـای زعفـران کمـک می کردند، می شـد 
شـبی سـه چهار کیلـو و مـزد پاک کـردن هرکیلـو هفت هـزار تومان بود که می شـد شـبی 
بیست سـی هـزار تومـان. خـودش کار و کاسـبی ای بـود. خـدا برکـت بدهـد. آن روزهـا 
سرانگشـتان و گوشـه انگشـتان همـه اهالی محـل، پیر و جـوان و کودک، طالیی رنگ شـده 

از گل هـای زعفـران بود. 
همیـن بـود کـه از عصـر می رفتیـم توی صـف خرید گل تـا نوبتمان بشـود. اگـر کمی  دیر 
می کردیـم در آن هیاهـو و شـلوغی چیـزی گیرمـان نمی آمـد و خبـری از مـزد نبـود. آخر 
در عـوض پـاک کـردن هرکیلـو، هـزار تومن مـزد از بابـا می گرفتیـم و این خـودش برای 

ما خیلـی بود.
خسـته می شـدیم. شـوخی کـه نبود. بایـد چندین سـاعت بی تحـرک و چهارزانو یـا دوزانو 
می نشسـتیم و هـی یکی یکـی گلبرگ هـا را کنار می زدیم و آن چندرشـته سـرخ و آتشـین 
را می گرفتیـم و بـا احتیاط بیرون می کشـیدیم، جوری که از وسـط کنده نشـود. رشـته بلند 

و باریـک رنگارنـگ بیـرون می آمد و دسته دسـته کنـار هم ردیف می نشسـتند.
سـر آتشـین و کم رنـگ شـدن آن و آخـر آن خـط باریـک سـفیدی زیبـا و شـیری مانند، 

حواسـمان بـود کـه رشـته بایـد کامـل از دل گل جـدا می شـد تـا حیـف و میل نشـود.
همـه مـا تـوی ایـن کار حرفـه ای شـده بودیـم. سـفره بزرگـی پهـن می کردیـم و دور 
آن می نشسـتیم و انـگار تـوی یـک مسـابقه شـرکت کـرده باشـیم، تندتنـد دسـت ها و 

چشـم هایمان از گلـی بـه گل دیگـر سـر می خـورد.
اوایـل کار سـخت بـود. کنـد پیـش می رفتیم. دسـته ها کنـار هم ردیف نمی شـدند. رشـته 

زعفـران باریـک بـود و گاه میانـه گل جـدا می شـد و بخشـی از آن در گل می ماند.   
ولـی کم کـم حرفه ای شـده بودیـم، جوری که بعضی شـب ها پنج کیلـو را من و مـادر و لیال 
و ابوالفضـل پـاک می کردیـم و چـه کیفی توی نـگاه بابا می نشسـت و ما چه نقشـه ها برای 

آن پنج هـزار تومانـی که سـهم ما بود می کشـیدیم.
دلخوشـی ما وقتی بیشـتر می شـد که بی بـی مرواریـد مهمان خانه مان می شـد. تـوی ایوان 
روی قالیچـه ترکمنـی خوش رنگـی که سـرخی اش با رشـته های زعفـران برابـری می کرد، 

می نشسـت و تندتنـد ُگل ها را پـاک می کرد.

مامـان می گفـت مهریـه بی بـی، هزارمتر زمین بـوده که از همـان اول قصد کـرده و تویش 
زعفـران کاشـته و هرسـال محصـول زمیـن خـودش را جمع می کـرده و گوشـه ای از خرج 
زندگـی را دسـت می گرفتـه. همیـن اسـت کـه این قـدر تنـد و فـرز اسـت. نمی گذاشـت 
خـودش  جلـوی  سـینی  تـوی  را  گل  یک مشـت  شـویم.  نزدیـک  او  بـه  هیچ کدام مـان 
می گذاشـت و تـا مـا بچه هـا چندتایـی از رشـته های زعفـران را از البـه الی گلبرگ هـای 
بنفـش بیـرون بکشـیم، آن هـا را پـاک می کـرد و صـدا مـی زد: لیالجـان، زود بـاش دختر، 

بیار. گل 
نمی دانـم پیرزن توی این سـن و سـال چطور می توانسـت این قـدر تند کار کنـد؟ نمی دانم 
انگشـت های چروک خـورده اش چطـور می توانسـت بـدون لـرزش تنـد، مرتـب و سـریع 
رشـته های زعفـران را از گل بیـرون بیـاورد؟ فکـر می کـردم چطـور بدن پیرزن سـاعت ها 
بی تحـرک می نشسـت و آهـش درنمی آمـد؟ چشـمانش مثـل چشـم عقـاب بـود و از الی 
ُگل هـای پـر شـده جلو ما هم رشـته های سـرخی که چندتـا در میـان از دسـتمان در رفته 
بـود را می دیـد و می گفـت: شـما هـم با ایـن کار کردنتـون! برکتش مـی ره. حواسـتون رو 

جمـع کنیـد و آن هـا را جدا می کـرد و روی دسـته ها می گذاشـت. 
و بعـد کـه یک نفـری جور همـه مـا را می کشـید، زعفران های پاک کـرده را دور از چشـم 
بابـا تـوی ظرف هـای جلوی هرکدام ما تقسـیم می کـرد و با هـم زیرزیرکـی می خندیدیم. 

یک دفعـه ظرفمـان پـر از زعفران می شـد. پـر از هزاری های سـبز!
بی بـی هرقدرکـه عاشـق زمیـن و رنـگ بنفـش زعفران هـا بـود، بیشـتر از آن عاشـق مرد 
زندگـی اش بـود و درسـت وقتی کـه بابابـزرگ بـه مرز ورشکسـتگی رسـیده بـود، از خیر 
زمیـن و زعفـران و عالقه اش گذشـت و همه را خرج دلخوشـی مردش کرد و حاال هرسـال 
تـوی فصـل زعفـران خـودش را بـه جمـع ما کـه تنها دلخوشـی اش بعـد بابابـزرگ بودیم 
می رسـاند و پابه پـای مـا بـرای چرخانـدن چـرخ زندگـی زحمـت می کشـید. تـا کار تمام 

شـود و بعـد مامان...
و بعـد مامان چای زعفرانی دم کشـیده را توی اسـتکان های کمرباریک یـادگار جهیزیه اش 
می ریخـت و مـا مثل یک رسـم خانوادگی مانـدگار دور هم می نشسـتیم و چای خوش رنگ 
را بـا صـدای بی بـی مرواریـد کـه افسـانه عاشـقانه ای قدیمـی   را برایمان تعریـف می کرد، 

می نوشـیدیم و همـه خانـه از عطـر خوش یک دلـی ما بعد یـک روز پرکار لبریز می شـد.

زهره اکبرآبادي 
مربي فرهنگي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان نیشابور

زمین های یک دست بنفش 
زعفران زیبایند. دسته دسته 

لگ های زعفران خاک 
یک دست و پهناور را آرایش 

می کرد و تا چشم اکر می کرد، تا 
دورها زمین بنفش بنفش بود. 

عطر ُگل ها در هوا پراکنده بود و حظی 
داشت ناگفتنی. 

فصل چیدن زعفران ها که 
می شد، همه محل بوی 

عطر می داد. محله ای شلوغ با 
خانه هایی که در هرکدام چند بچه 

قد و نیم قد زندگی می کردند که اگر 
همه دور هم جمع می شدند و در پاک 
کردن لگ های زعفران کمک 
می کردند، می شد شبی سه چهار کیلو 

و مزد پاک کردن هرکیلو هفت هزار 
تومان بود که می شد شبی 

بیست سی هزار تومان.


