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شماره 449
کارشناسان تغذیه درخصوص مواد 

به کار رفته در برخی از پیتزاها 
هشدار داده اند، اما حاال پیتزای 
۵ هزار تومانی دغدغه جدی 

24دوستداران سالمت شده است. 4

کفش های زرشکی

یک روز
لقمه 5تومانی

یا لقمه مامانی 

ملیحـه محمودخـواه| ریاضـی از آن درس هایی اسـت که حسـابی پارادوکـس )تضـاد( دارد؛ یعنی بعضی ها بدجوری کشـته مرده این درس هسـتند 
و بعضی هـا هـم چشـم ندارنـد کتاب هـای ریاضی شـان را ببیننـد. بعضی ها بـرای ایـن درس دسـت وپا می زننـد و بعضی هـا هم وقتی چشم شـان 
بـه کتـاب ریاضی شـان می افتد دل شـان می خواهنـد آن را تکـه و پاره کننـد. باالخره ریاضی این جور درسـی اسـت. امـا »عباس عسـگری« از آن 
دسـت بچه هایـی اسـت کـه با ریاضی آن قدر دوسـت شـده اسـت کـه بـا آن دسـت وپنجه نـرم می کنـد و مسـائلی از آن را حل می کند که شـاید 
تابه حـال حـل نشـده بوده انـد. او در مدرسـه عالمـه حلـی درس می خواند و جـزو دانش آموزان بااسـتعداد به حسـاب می آیـد. با آن که رتبه سـوم 
گـروه ریاضـی در مسـابقات خوارزمـی را هـم به دسـت آورده اسـت، امـا با وجـود این به خـودش مغرور نشـده و مثل قبل سـرش بـه کار خودش 

اسـت.  اگـر گفت وگـوی مـا بـا او را بخوانید بـا طرحی که او به جشـنواره خوارزمی ارائه داده اسـت بیشـتر آشـنا می شـوید. 

طرحی که به جشنواره خوارزمی ارائه دادید چه بود؟ 

 محاسبه تناوب باقیمانده آرـ  فوبینی.

این که می گویی یعنی چه؟ 

در واقـع محاسـبه یک دنباله اسـت که به صـورت بنیادی 
طـرح شـده بود؛ حل یک مسـئله جدیـد. مشـابه آن قباًل 
حـل شـده بـود، اما نه در ایـن ابعاد گسـترده. عدد فوبینی 
در سـال 1986 یک بـار حـل شـده بـود، امـا نه به روشـی 

که مـا آن را حـل کردیم. 

این ها را که گفتی به نظر خیلی سخت بود.
طرح این مسئله با چه کسی بود؟ 

طرح مسـئله با خـودم بود؛ البته معلـم راهنما چارچوب ها 
را مشـخص می کـرد و مـا خودمـان شـاخه ها را انتخـاب 

می کردیـم.

چرا بعضی ها از ریاضی بدشان می آید؟ 

ریاضـی بیشـتر از آن کـه سـخت باشـد درسـی مفهومـی 
اسـت. شـاید مشـکل بـه بعضـی از معلم هـا برمی گـردد 
کـه در دوران ابتدایـی بچه هـا را بـا مفهـوم ریاضـی آشـنا 
نکرده انـد، زیـرا اگر بچه ها ریاضـی را درک کنند، مطمئنم 

برایشـان شـیرین ترین درس خواهـد بـود.

کی کار را شروع کردی و چقدر از تو زمان برد؟ 

بـا مطالعـات اولیـه پاییـز 1393 کار را شـروع کـردم. آن 
موقـع اول دبیرسـتان بـودم تـا آبـان 1394 هـم کار ادامه 
پیـدا کـرد؛ البته هنوز هم کار به پایان نرسـیده اسـت و در 
حـال حاضـر درگیـر ترجمه آن به زبان انگلیسـی هسـتم.

بیشترین مشکلی که سر راه این پروژه وجود
 داشت و تو را در ادامه راه دچار چالش می کرد

 چه بود؟

پروژه های ریاضی فرق اساسـی اي با سـایر رشـته های فنی 
دارنـد و آن هـم این اسـت که نیاز به حمایـت کلی ندارند. 
نـه بـه مشـکل مالی برمی خـوری و نه مشـکل ابـزاری. در 
واقـع خـودت هسـتی و خـودت کـه بایـد بـرای آن پروژه 
زمـان بگـذاری و آن را بـه نتیجـه برسـانی. تنها مشـکلی 
کـه در پـروژه وجود داشـت زمان بـود و آن هـم همزمانی 
مدرسـه بـا کار پـروژه کـه کمی کار را دشـوار می کـرد. در 
روزهای تعطیل مشـکلی نداشـتم، اما در روزهای مدرسـه 
خیلـی درگیر آن می شـدم، هرچند مدرسـه هـم خیلی با 
مـن همـکاری می کـرد. در واقـع مـا مثـل بچه هـای دیگر 
کـه در رشـته های فنـی شـرکت می کنند مشـکل خاصی 

نداشتیم. 

چقدر بین درس خواندن و پروژه ای که در
 دست داشتی فاصله بود؟ 

از  فراتـر  خیلـی  می کردیـم  کار  آن  روی  کـه  پـروژه ای 
درس مـان بـود. درسـت اسـت کـه یکـی از شـاخه های 
درسـی مان به حسـاب می آمـد، اما در قسـمت هایی کاماًل 
تخصصـی می شـد و به مطالعـات زیادي نیاز داشـت؛ مثاًل 
گاهـی بـرای حـل قسـمتی از آن مجبـور بـودی چندیـن 
مبحـث دیگـر را مطالعه کنی تا بتوانـی از آن نتیجه گیری 

کنـی و ایـن کار را به شـدت دشـوار می کـرد.

در حال حاضر وضعیت درسی ات چطور است؟ 

خدا را شـکر توانسـتم هم درس و هم پـروژه علمی ام را با 
هم پیش ببرم و امسـال در رشـته ریاضی - فیزیک درس 

می خوانم و توانسـتم معدلم را به 19/91صدم برسـانم. 

اگر بخواهی به هشتی ها توصیه کنی که 
در خوارزمی چگونه و چطور شرکت کنند

 چه می گویی؟

اولین توصیه ام این اسـت که در سـال های اول دبیرسـتان 
کـه هنوز دغدغـه کنکور وجـود ندارد و درس ها سـبک تر 
اسـت، شـرکت کننـد. بـه آن هـا می گویـم اگـر یک بـار 
شـرکت کردنـد و شکسـت خوردنـد نترسـند و مصمم تـر 
قـدم بردارنـد، زیـرا همیـن کـه دل بـه دریـا زده انـد و 
شکسـت را تجربـه کرده انـد یـک قـدم از بقیـه جلوترنـد. 
وارد گـود  و  از همیـن شکسـت ها می ترسـند  خیلی هـا 
نمی شـوند. خـود مـن سـال اول شـرکت کردم و پـروژه ام 
در مرحلـه اسـتانی رد شـد. می گفتنـد طرحـم کاربـردی 
نیسـت، اما همین مسـئله مـن را برای ادامـه راه مصمم تر 
کـرد. مي خواهـم موضوعـي را بـه دوسـتانم بگویـم و آن 
هـم این کـه مهم ترین عامـل در موفقیت هـای این چنینی 
پشـتکار و تـالش مسـتمر اسـت؛ بـاور کنیـد اسـتعداد 
اسـاس  تـالش  و  پیگیـری  فقـط  نمی خواهـد،  عجیبـی 

اسـت. موفقیت 

نگاه خانواده ات به فعالیت های علمی ات
چگونه است؟ 

یـک خواهـر و یـک بـرادر دارم کـه آن ها از مـن بزرگ تر 
هسـتند و تحصیـالت عالیـه دارنـد. آن ها در کنـار پدر و 
مـادرم مـدام به مـن توصیـه می کردند کـه تعـادل را در 
کارم رعایـت کنـم و کاری کنـم کـه به درسـم صدمه ای 
وارد نشـود. مـن هـم سـعی می کنـم از تجربیـات آن هـا 

اسـتفاده کنـم و ایـن بـه من خیلـی کمـک می کند.

چقدر اهل فضای مجازی هستی؟ 

بـه نظـرم وقـت مهم ترین ثروتی اسـت که داریم و سـعی 
می کنـم آن را بی دلیـل خـرج نکنـم. بـه همیـن دلیـل 

زیـاد بـرای فضـای مجـازی وقت نمی گـذارم.

سبک زندگی 

چند ساعت درس می خوانی؟ 
متغیر است، اما متوسط تا پنج ساعت.

چند ساعت می خوابی؟ 
هفت ساعت استراحت دارم.

اهل تلویزیون هستی؟ 
خیلی کم، در حد اخبار ورزشی. 

فیلم چطور؟ 
راسـتش آن قـدر فشـار درس زیاد اسـت که کمتـر فرصت 

می کنـم، امـا سـعی می کنـم در هفتـه یک فیلـم ببینم. 

بیشتر چه فیلم هایی نگاه می کنی؟ 
اجتماعی.

چه غذایی دوست داری؟ 
قرمه سبزی. 

هدف؟
ریاضی را تا آن جا که می توانم ادامه دهم.

گفت وگو با رتبه سوم گروه ریاضی در مسابقات خوارزمی

موفقیت تالش می خواهد 
نه تیزهوشی...!

ریاضی از آن درس هایی است که 
حسابی پارادوکس )تضاد( دارد؛ یعنی 

بعضی ها بدجوری کشته مرده این 
درس هستند و بعضی ها هم چشم ندارند 

کتاب های ریاضی شان را ببینند. بعضی ها 
برای این درس دست وپا می زنند و 

بعضی ها هم وقتی چشم شان به کتاب 
ریاضی شان می افتد دل شان می خواهند 

آن را تکه و پاره کنند

به نظرم وقت مهم ترین ثروتی است که داریم 
و سعی می کنم آن را بی دلیل خرج نکنم. 

به همین دلیل زیاد برای فضای مجازی 
وقت نمی گذارم.

بررسی 10 فیلم پرفروش تاریخ سینمای دنیا

گفت وگو با رتبه سوم گروه ریاضی در مسابقات خوارزمی

 موفقیت تالش می خواهد
در همیننه تیزهوشی...!

صفحه
ــوانید   بخ

اخبار سینما
گفت و شنود
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علیرضاگرانپایـه| احتمـاال می توانید بـه راحتی و با مراجعه به یکی از سـایت های پرتعداد فیلم و سـینمایی، 
لیسـت پرفـروش تریـن فیلم هـای تاریـخ سـینما را پیدا کنیـد ولی خب خـوب می دانیـم که بـا توجه به 

تـورم هرچنـد کم در کشـورهای مختلف کـه افزایش قیمت بلیـت را به همـراه دارد، به سـختی بتوانیم 
لیسـت دقیقـی از فیلم هایـی کـه واقعا با اسـتقبال خـوب مخاطبـان همراه شـده اسـت را پیدا 

کنیـم. بـه همین دلیل سـعی کردیـم که بـا درنظر گرفتـن تقریبـی تـورم و افزایش قیمت 
بلیـت، لیسـتی از 10 فیلم پرفروش تاریخ سـینما را پیدا کنیـم. در روزهایی که حرف از 

رکوردشـکنی در سـینمای ایران و دنیا به گوش می رسـد، مرور این لیسـت، خالی 
از لطـف نیسـت. خـب طبـق معمول بررسـی ایـن لیسـت را از باال بـه پایین 

شـروع کردیـم که بـا توجه بـه محدودیت تعـداد کلمه، ایـن هفته تنها 
۵ فیلم از لیسـت را به شـما معرفـی خواهیم کـرد. ۵ فیلم دیگر 

هـم طلب شـما که هفته بعـد برایتـان بگوییم.

  سفید برفی و هفت کوتوله  

مگر می شـود که کسـی از داسـتان سـفید برفی و 
هفت کوتوله خبر نداشـته باشـد؟ سـفید برفی و 
هفت کوتوله اولین انیمیشـن بلنـد والت دیزنی 
بـود. فیلم براسـاس یک داسـتان پریان آلمانی 
کـه توسـط بـرادران گریم نوشـته  شـده بود 
سـاخته شـد. سـفید برفـی و هفـت کوتوله 
توانسـت در اکران نخسـت خود 8 میلیون 
دالر فـروش کند و در زمان خود توانسـت 
عنـوان پر فروشـترین فیلم سـال را از آن 
خـود کنـد. بـه دلیـل محبوبیت فـراوان، 
ایـن فیلـم بارهـا اکـران مجدد شـد و در 
دهـه 90 بـه شـبکه سـینمای خانگـی 
عرضـه شـد. ایـن فیلـم در سـال 1989 
بـه دفتـر ملـی فیلـم آمریـکا اضافه شـد 
و در فهرسـت صـد فیلـم برتـر آمریکایی 
انسـتیتو فیلم آمریکا قرار گرفت. در سـال 
2008 نیـز جایـزه بهترین فیلم انیمیشـن 
تمـام دوران را از این انسـتیتو دریافت کرد. 

محبوبیـت سـفید برفـی به حـدی بـاال بود 
کـه یـک پارک بـازی، یـک بـازی ویدیویی و 

یـک نمایـش موزیـکال در بـرادوی بـر مبنای 
این فیلم سـاخته شـد.همچنین مجسـمه اسکار 

افتخـاری کـه بـه فیلم اهدا شـد که عـالوه بر یک 
اسـکار سـایز عـادی دارای 7 اسـکار سـایز کوچـک 

بود.

 آرواره  ها

»آرواره هـا« در سـال 197۵ بـه وسـیله کارگردان معروف سـینما، 
»اسـتیون اسـپیلبرگ« سـاخته شـد. داسـتان فیلـم بنابـر کتابـی به 

همیـن نـام که به قلم »پیتر بنچلی« در سـال 1974 نوشـته شـده بود، بنا 
نهـاده شـد. آرواره ها داسـتان حمله کوسـه آدمخـوار به جزیره خیالـی »آمیتی 

ویـل« و تـالش سـاکنان جزیـره بـرای کشـتن ایـن کوسـه را روایت می کنـد. فیلم 
در زمـان سـاخت خـود بـا مشـکالت بسـیاری روبـه رو بـود. از بودجـه تعیین شـده خـود 

فراتـر رفـت و طبـق برنامه ریـزی پیـش نرفت. اسـپیلبرگ بـرای این فیلم خواسـتار اسـتفاده از 
کوسـه های مکانیکـی شـد، امـا مشـکالت بسـیار زیـادی بـرای ایـن کوسـه های مکانیکی پیـش آمد تا 

جایـی کـه جنـاب اسـپیلبرگ به کلی بی خیال شـد. جالب این جاسـت که بیشـتر فیلم با تکنیـک دوربین 
روی دسـت فیلمبـرداری شـد تا بهتـر بتواند حس تالطم اقیانـوس را به بیننده القا کند. هم چنین نشـریه 

»اینترتینمنـت ویکلـی«، ایـن فیلم را ششـمین فیلم ترسـناک تاریخ سـینما انتخـاب کرد.
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کارشناسـان تغذیـه درخصـوص مـواد بـه کار رفتـه در برخـی از پیتزاها هشـدار 
داده انـد، امـا حاال پیتزای ۵ هزار تومانی دغدغه جدی دوسـتداران سـالمت شـده 

است.

بدو بدو حراجش کردند

شـما یادتـان نیسـت، امـا قدیم ترهـا همیشـه دوروبـر مدرسـه ها گاری هایـی بود 
کـه خوراکی هـای جورواجورشـان را بـه دو پـول سـیاه می فروختنـد. بچه هـا هم 
خوشـحال و خرسـند مشـتری دائمـی ایـن دسـتفروش ها بـوده و همـه پـول 
توجیبی شـان را بابت خوراکی هایی که بزرگ ترها بهشـان آت وآشـغال می گفتند، 
هـدر می دادنـد؛ البتـه خرید از ایـن گاری هـای خوراکی فقط به تمام شـدن پول 
توجیبـی ختـم نمی شـد و گاهـی کار بـه آمپـول و دکتر هم می کشـید. درسـت 
اسـت کـه دیگـر خبـری از آن گاری هـا و بـار لواشـک و آلـو خشـکه و سـاندویچ 
تخم مرغ  شـان نیسـت، امـا هم چنـان در اطـراف مراکز دانشـگاهی، فسـت فودها و 
اغذیه هـای ارزان قیمـت وجـود دارنـد کـه بروبچ دانش آمـوز و دانشـجو  هم چنان 
مشـتری پروپاقرص شـان هسـتند، چون اول از همه در دسـترس هسـتند و بعد 
قیمت شـان بـرای دانش آمـوزان و دانشـجوهای بی پـول حسـابی مناسـب اسـت. 
ایـن فرمـول دقیقـاً در مـورد جاهایی کـه در آن ها مراکـز تجاری هم زیاد اسـت، 
تکـرار شـده. فرمولـی کـه می گوید جمعیـت زیـاد و گرفتـار که معموالً گرسـنه 
وکم پول اسـت بهتریـن طعمه برای فروشـگاه های مواد غذایی ارزان قیمت اسـت. 
از آن جایـی کـه همیشـه همه چیـز رو بـه پیشـرفت اسـت ایـن فروشـگاه ها هـم 
روزبـه روز پیشـرفت کـرده و پدیده هـای جدیـدی را رو می کنند. آخریـن نوآوری 
ایـن غذافروشـی های کـف خیابانی بعـد از فالفل های عامـو فالن، پیتـزای ۵هزار 
تومانـی اسـت کـه غوغا کرده اسـت. خـوب اسـت بدانید ایـن موضـوع نه تنها در 
ایـران کـه در سـایر نقـاط دنیـا هـم وجـود دارد و در آن طـرف آب هم کاسـبان 
سـودجوی زیـادی پیـدا می شـوند کـه غـذا، برکـت خـدا را نادیـده گرفتـه و بـا 

سـالمتی مـردم بـازی می کنند. 

هیچ ارزانی بی حکمت نیست

حجـم گسـترده ای از فسـت فودها، فالفلی ها و آشـپزخانه های تهیه غـذاي ایرانی، 
ایـن روزهـا شـهرها را بـه تسـخیر خـود درآورده اند. این سـونامی از تنـوع غذایی 
آن قـدر در سـال های گذشـته رشـد کاذب و بی حسـاب وکتابی داشـته اسـت که 
اعـداد و ارقـام هـم در برابر آن ها گنگ و نامفهوم هسـتند. سـونامی تنـوع غذایی 

بـا سـبک و سـلیقه های گوناگون بـا نرخ هـای ارزان قیمت، شـهرها را بـه ویترین 
بـزرگ تبلیغاتـی و جشـنواره های غذایـی تبدیـل کـرده که کیفیـت و کمیت آن 
بـرای مـردم و مشـتریان بـه عنـوان راز مجهـول و نامعلومـي باقـی مانـده اسـت. 
همان طـور کـه گفتیـم عالقـه  مـا جوان هـا به پیتـزا و فسـت فود باعث گسـترش 
فسـت فود در جامعه  ایرانی شـده اسـت و محدودیت بودجه ای بیشـتر دانشجویان 
و جوانـان بـه پدیـده پیتـزای ۵هـزار تومانـی پروبـال داده اسـت. ایـن پیتزاهـای 
کوچـک بیشـتر کارخانـه ای بـوده و در مکانـی دیگـر آمـاده و تنهـا در مغازه هـا 
آن هـا را داغ کـرده و تحویـل مـردم می دهنـد، هنـگام آماده سـازی بعضـی از این 
پیتزاهـای از پیـش تهیه شـده مسـائل بهداشـتی هم رعایـت نمی شـوند. از قدیم 
گفته انـد هیـچ ارزانی بی علت نیسـت. پیتزاهای ارزان قیمت ۵هزار تومانی بیشـتر 
از پنیر، خمیر و سوسـیس و کالباس با کیفیت بسـیار پایین تهیه می شـوند و در 
هیـچ مدلي از آن ها گوشـت جایـی ندارد و همین موضـوع باعث کاهش چندبرابر 

ارزش غذایی آن ها شـده اسـت. 

کاه از خودت نیست؟ کاهدون چطور؟!

گاهـی وقت هـا در خیابـان شـاهد عرضـه غـذای خانگـی به وسـیله ماشـین ها 
ایـن  تومـان،  ۵هـزار  خانگـی  غـذای  نوشـته  پرایـد  پشـت  مثـاًل  هسـتیم؛ 
غذاهـا بـدون نظـارت بهداشـتی اسـت و مشـخص نیسـت در کجـا و بـا چـه 
شـرایطی پختـه شـده اند. مشـکل اصلـی ایـن اسـت کـه ایـن غذاهـا بیشـتر 
وقت هـا در مراکـزی تهیـه می شـوند کـه قابـل دیـد و بازرسـی نیسـتند. بـه 
گفتـه کارشناسـان بهداشـت بیشـتر ایـن غذاهـا در زیرزمین های نامناسـب و 
غیربهداشـتی بـا مـواد اولیـه فلـه ای و غیراسـتاندارد تهیه می شـوند. بـه گفته 
کارشناسـان مشـکالت گوارشـی، کبـد چـرب، بیماری هـای قلبـی و عروقـی، 
اضافه وزن، فشـار خـون و خطـر ابتـال بـه دیابـت ازجملـه خطـرات احتمالـی 
مصـرف پیتـزا و سـاندویچ اسـت. حـاال حسـاب کنید پیتزاهای ارزان قیمـت 
۵هـزار تومانی بـا مـواد نامرغـوب و بـا کیفیـت پایین چه بالیی سـر سـالمتی 
مـا می تواننـد بیاورنـد. اگر دوسـت دارید عمرتان بـه باالی چهل، پنجاه سـال 
برسـد و بـه قـول قدیمی هـا سـر سـالم بـه گـور ببریـد بهتـر اسـت سـنگ به 
شـکم تان ببندیـد و بـا دیـدن این جـور فروشـگاه ها دوتـا پـا داریـد دوتـا پای 
دیگـر هـم قـرض کنیـد و با سـرعت تمام فـرار کنیـد؛ البتـه لقمه های سـاده 
نـان و پنیـر مامان هـا را هـم دریابیـد و همین جـور که فـرار می کنید تماسـی 
بـا سـامانه 13۵ سـازمان تعزیـرات حکومتی یا سـامانه 124 سـازمان صنعت، 

معـدن و تجـارت بگیریـد و آمـار ایـن آت وآشغال فروشـی ها را بدهیـد. 

اقتصاد برتر 

بستنی هاي باجنبه اي که آب نمی شوند

مطمئـن هسـتم بعـد از فسـت فود، خوراکی دیگری که خیلی مورد عالقه تان اسـت، بسـتنی اسـت. نگران نباشـید نمی خواهیم 
در ایـن خبـر زیـرآب بسـتنی ها را هـم بزنیـم بلکـه خبـر خوبي بـرای دوسـتداران ایـن خوراکـی داریم. اگـر تابه حـال از این که 
بسـتنی تان توی هوای گرم سه سـوته آب می شـد، ناراحت و ناالن بودید دیگر بروید خوش باشـید، چون ژاپنی هاي کاردرسـت 
بسـتنی هایی تولیـد کرده انـد که سوسـول نیسـتند و تـوی هوای گـرم فرتی آب نمی شـوند. ظاهراً این بسـتنی ایـن ویژگی اش 
را مدیـون میـوه توت فرنگـی اسـت. بـه گفته سـازندگان این بسـتنی، قابلیت حفظ شـکل آن به دلیـل عصـاره ای از توت فرنگی 
اسـت کـه »پلـی فنـول مایـع« نامیده می شـود. این جناب پلی فنـول مایع ویژگی هایـی دارد که اجـازه نمی دهـد آب و روغن از 

هـم جـدا شـوند، بنابرایـن بسـتنی حاوی ایـن ماده شـکل اولیه خـود را برای مـدت طوالنی تری حفـظ می کند.

خبرفوری

شنا تا محل کار 

حتمـاً شـنیده اید کـه آدم هـای خـالق مشـکالت زندگی و مسـائل روزمره شـان را جـور دیگری برای خودشـان حـل می کنند و 
معمـوالً از راه هـای طبیعـی اسـتفاده نمی کننـد، حاال مـرد جوان آلمانـی اي پیدا شـده که ظاهراً آخـر خالقیت اسـت و با روش 
بسـیار بترکانـی بـه جنـگ ترافیک رفته اسـت. ایشـان هـر روز صبح بـرای این که موقـع رفتن به سـرکار گرفتـار ترافیک باالی 
شـهر مونیـخ نشـوند، بـه جای ماشـین از مایو اسـتفاده کـرده و تا محل کارشـان شـنا می کننـد. »بنجامین دیوید« چهل سـاله 
کوله پشـتی ضدآبـي بـه همـراه دارد که رایانه دسـتی، تلفن همراه، حولـه و کت و شـلوارش را در آن قرار داده و پیـش از ورود به 

سـاختمان محـل کارش، لباس هایش را عـوض می کند.

ایرنا

کار زیاد پزشک ژاپنی را کشت

حـاال کـه صحبـت خالقیـت و پیـدا کـردن راه های جدید بـرای دور زدن  مشـکالت زندگی شـد گفتیم خدمتتـان عرض کنیم 
کـه بـرای رسـیدن بـه ایـن مرحله و داشـتن ذهنی خالق کـه در دردسـرهای زندگی بهتان کمـک کند نیازمنـد مقدماتی مثل 
داشـتن زندگـی آرام و بـدون اسـترس و روحیـه بـاال هـم هسـتید. چون آدمیـزاد بـا اینکه به حسـاب خودش خیلی پیشـرفت 
کـرده اسـت و بـه موفقیـت های زیادی رسـیده اسـت هنوز که هنوز اسـت توی بعضی مواقع حسـابی شـکننده اسـت و دسـت 
بـه کارهایـی مـی زنـد کـه بعد هم خـودش تویش می مانـد. البته به این شـرط که بعدش زنده باشـد و حالش هم خوب باشـد. 
مثال پزشـک ژاپنی که بخاطر فشـار کاری دسـت به خودکشـی زده اسـت دیگر فرصت ندارد، کارش را جبران کند چون به آن 
دنیـا تشـریف بـرده و بـه قول مامان بزرگ ها دستشـان از این دنیا کوتاه شـده اسـت. مقامـات وزارت کار ژاپن از خودکشـی یک 
پزشـک در ایـن کشـور خبـر داده انـد کـه گفته می شـود بـر اثر کار زیاد دسـت به ایـن عمل زده است.خودکشـی ایـن مرد که 
جامعـه پزشـکی ژاپـن کمتـر با چنین پدیـده ای مواجه شـده، توجهات زیادی را به شـرایط سـخت کاری افراد شـاغل در حوزه 

پزشـکی معطوف کرده اسـت.این پزشـک در مدت شـش ماه و پیش از خودکشـی فقط پنج روز تعطیلی داشـت.

لقمه  5 تومانی یا لقمه مامانی 

بررسی 10 فیلم پرفروش تاریخ سینمای دنیا
 با احتساب تورم و قیمت بلیت سینما )قسمت اول(

یک گیشه طالیی

تاریخ اکران:
 ۲۴ ژوئن 1۹۷۵ )۳ تیر 1۳۵۴(

میزان فروش: ۴۷0.۷ میلیون دالر

 میزان فروش با احتساب نرخ تورم:
 ۲ میلیارد و ۲۷ میلیون دالر 

10/۸.1 : imdb امتیاز در 

تاریخ اکران: ۲1 دسامبر 
1۹۳۷  )۳0 آذر 1۳1۶( 

 میزان فروش: ۴1۶ میلیون دالر

میزان فروش با احتساب نرخ تورم:
 1 میلیارد و ۸1۹ میلیون دالر 

10/۷.۷ :imdb امتیاز در

10

9

نام مهران مدیری 
را روی پیشانی ام

 نوشته اند

گفت وگو هفته گذشته پیمان قاسم خانی

 با برنامه سی و پنج حسابی خبرساز شد



علیرضاگرانپایـه| احتمـاال می توانید بـه راحتی و با مراجعه به یکی از سـایت های پرتعداد فیلم و سـینمایی، 
لیسـت پرفـروش تریـن فیلم هـای تاریـخ سـینما را پیدا کنیـد ولی خب خـوب می دانیـم که بـا توجه به 

تـورم هرچنـد کم در کشـورهای مختلف کـه افزایش قیمت بلیـت را به همـراه دارد، به سـختی بتوانیم 
لیسـت دقیقـی از فیلم هایـی کـه واقعا با اسـتقبال خـوب مخاطبـان همراه شـده اسـت را پیدا 

کنیـم. بـه همین دلیل سـعی کردیـم که بـا درنظر گرفتـن تقریبـی تـورم و افزایش قیمت 
بلیـت، لیسـتی از 10 فیلم پرفروش تاریخ سـینما را پیدا کنیـم. در روزهایی که حرف از 

رکوردشـکنی در سـینمای ایران و دنیا به گوش می رسـد، مرور این لیسـت، خالی 
از لطـف نیسـت. خـب طبـق معمول بررسـی ایـن لیسـت را از باال بـه پایین 

شـروع کردیـم که بـا توجه بـه محدودیت تعـداد کلمه، ایـن هفته تنها 
۵ فیلم از لیسـت را به شـما معرفـی خواهیم کـرد. ۵ فیلم دیگر 

هـم طلب شـما که هفته بعـد برایتـان بگوییم.

  سفید برفی و هفت کوتوله  

مگر می شـود که کسـی از داسـتان سـفید برفی و 
هفت کوتوله خبر نداشـته باشـد؟ سـفید برفی و 
هفت کوتوله اولین انیمیشـن بلنـد والت دیزنی 
بـود. فیلم براسـاس یک داسـتان پریان آلمانی 
کـه توسـط بـرادران گریم نوشـته  شـده بود 
سـاخته شـد. سـفید برفـی و هفـت کوتوله 
توانسـت در اکران نخسـت خود 8 میلیون 
دالر فـروش کند و در زمان خود توانسـت 
عنـوان پر فروشـترین فیلم سـال را از آن 
خـود کنـد. بـه دلیـل محبوبیت فـراوان، 
ایـن فیلـم بارهـا اکـران مجدد شـد و در 
دهـه 90 بـه شـبکه سـینمای خانگـی 
عرضـه شـد. ایـن فیلـم در سـال 1989 
بـه دفتـر ملـی فیلـم آمریـکا اضافه شـد 
و در فهرسـت صـد فیلـم برتـر آمریکایی 
انسـتیتو فیلم آمریکا قرار گرفت. در سـال 
2008 نیـز جایـزه بهترین فیلم انیمیشـن 
تمـام دوران را از این انسـتیتو دریافت کرد. 

محبوبیـت سـفید برفـی به حـدی بـاال بود 
کـه یـک پارک بـازی، یـک بـازی ویدیویی و 

یـک نمایـش موزیـکال در بـرادوی بـر مبنای 
این فیلم سـاخته شـد.همچنین مجسـمه اسکار 

افتخـاری کـه بـه فیلم اهدا شـد که عـالوه بر یک 
اسـکار سـایز عـادی دارای 7 اسـکار سـایز کوچـک 

بود.

 دکتر ژیواگو

دکتـر ژیواگـو فیلمـی آمریکایی-انگلیسـی اسـت کـه در سـال 196۵ به کارگردانی دیوید لین سـاخته شـد. ژانر فیلم درام-عاشـقانه بود و بر اسـاس کتابی بـه همین نام به 
قلـم بوریـس پَسـترناک سـاخته شـد. تـاب پَسـترناک به شـدت در غرب محبوب بود اما در شـوروی سـابق )جایی که داسـتان فیلم در آنجا اتفـاق می افتد( غیـر قانونی بود. 
به دلیل غیر قانونی بودن کتاب در شـوروی، امکان فیلمبرداری در آنجا میسـر نبود و اکثر فیلم در اسـپانیا فیلمبرداری شـد. داسـتان فیلم در روسـیه و در سـال های بین 
جنـگ جهانـی اول و انقـالب داخلـی روسـیه می گـذرد. پـس از اکـران فیلم، منتقدان روی چندان خوشـی به فیلم نشـان ندادند و از مدت زمان طوالنی و سـه سـاعته فیلم 
ناراضـی بودنـد ولـی از طـرف دیگـر امـا فیلم یـک موفقیت تمام عیار در سـینماها داشـت و با فروش چشـمگیر خود نشـان داد که منتقدان همیشـه درسـت نمی گویند. با 
گذشـت زمـان نظـر منتقدیـن نیـز بـه فیلم عوض شـد. حاال دکتـر ژیواگو در زمـره بهترین آثـار دیوید لین قرار دارد و توسـط انسـتیتو فیلـم آمریـکا در رده 39 ام بهترین 

فیلـم هـای آمریکایـی قرار گرفته اسـت. این فیلم برنده ۵ جایزه اسـکار شـد. 

  ده فرمان

ده فرمـان به کارگردانی سسـیل بـی دمیل فیلمی محصـول 19۵6 
آمریکا اسـت. داسـتان فیلم روایت زندگی حضرت موسـی است. 
ایشـان در کودکـی توسـط دربـار مصـر بـه فرزنـد خواندگی 
درآمـده بـود و سـپس به مقـام واالی پیامبری رسـید و از 
طـرف خـدا ده فرمـان را دریافـت کرد. فیلـم ده فرمان 
اقتباسـی از تـورات کتـاب مقـدس یهودیـان اسـت. 
نقـش حضـرت موسـی را چارلتون هسـتون بازی 
کـرده اسـت. در سـال 19۵4 ده فرمـان لقـب 
گران قیمت تریـن فیلم سـاخته شـده در تاریخ 
سـینما را گرفـت. این فیلم نامـزد دریافت 7 
جایـزه اسـکار شـد و تنها موفق بـه دریافت 
یکـی از آنهـا شـد ولـی در سـال 2008، 
طبـق نظرسـنجی کـه توسـط انسـتیتو 
فیلـم آمریـکا برگـزار شـد، ایـن فیلـم 
مقـام دهمین فیلـم برتر تاریخ سـینما 
در ژانـر حماسـی را بـه دسـت آورد. از 
نـکات جالب فیلـم اسـتفاده از حداقل  
 1۵000 و  لشـکر  سـیاهی   14000
حیوان در فیلم اسـت. همچنین دلیل 
انتخـاب چارلتون هسـتون برای ایفای 
نقش حضرت موسـی توسـط سسـیل 
مجسـمه  بـه  شـباهتش  دمیـل  بـی 
حضرت موسـی سـاخته شـده توسـط 

میـکل آنـژ بود.

   ئی.تی - ماورای زمین

»ئی.تـی« دومیـن فیلـم از اسـتیون اسـپیلبرگ در این 
داسـتان  فیلـم  شـد.  سـاخته  سـال 1982  در  فهرسـت 
پسـربچه ای بـه نـام »الیـوت« را تعریف می کند که بـا موجود 
بیگانـه فضایـی بـه نـام ئی.تی کـه روی زمین گم شـده دوسـت 
می شـود. الیـوت و دوسـتانش تـالش می کنند تـا ئی.تی را به سـیاره 
خـودش برگرداننـد و در ایـن بین نیز وجـود ئی.تی را از خانـواده و دولت 
مخفـی نگـه دارند. ایده فیلم براسـاس دوسـت خیالی بود که اسـپیلبرگ بعد 
از جـدا شـدن والدینـش در دهه 60 میالدی برای خود سـاخته بـود. برخالف روال 
معمـول فیلمبـرداری که صحنه هـا به ترتیب گرفته نمی شـوند، صحنه هـای فیلم تقریباً 
بـه ترتیـب فیلمبرداری شـد. دلیـل این کار این بود که هسـته اصلی بازیگران فیلـم را بازیگران 
جـوان تشـکیل می دادنـد و این روش فیلمبرداری باعث می شـد کـه این بازیگران جـوان اجرای بهتری 
از لحاظ احساسـی داشـته باشـند. در نظرسـنجی اي که به وسـیله سـایت »راتن تومیتوز« انجام شـد، این 
فیلـم لقـب بهتریـن فیلم تخیلی تاریخ سـینما را دریافت کـرد. در سـال های 198۵ و 2002 فیلـم دوباره 

روی سـینماها اکران شد.

 آرواره  ها

»آرواره هـا« در سـال 197۵ بـه وسـیله کارگردان معروف سـینما، 
»اسـتیون اسـپیلبرگ« سـاخته شـد. داسـتان فیلـم بنابـر کتابـی به 

همیـن نـام که به قلم »پیتر بنچلی« در سـال 1974 نوشـته شـده بود، بنا 
نهـاده شـد. آرواره ها داسـتان حمله کوسـه آدمخـوار به جزیره خیالـی »آمیتی 

ویـل« و تـالش سـاکنان جزیـره بـرای کشـتن ایـن کوسـه را روایت می کنـد. فیلم 
در زمـان سـاخت خـود بـا مشـکالت بسـیاری روبـه رو بـود. از بودجـه تعیین شـده خـود 

فراتـر رفـت و طبـق برنامه ریـزی پیـش نرفت. اسـپیلبرگ بـرای این فیلم خواسـتار اسـتفاده از 
کوسـه های مکانیکـی شـد، امـا مشـکالت بسـیار زیـادی بـرای ایـن کوسـه های مکانیکی پیـش آمد تا 

جایـی کـه جنـاب اسـپیلبرگ به کلی بی خیال شـد. جالب این جاسـت که بیشـتر فیلم با تکنیـک دوربین 
روی دسـت فیلمبـرداری شـد تا بهتـر بتواند حس تالطم اقیانـوس را به بیننده القا کند. هم چنین نشـریه 

»اینترتینمنـت ویکلـی«، ایـن فیلم را ششـمین فیلم ترسـناک تاریخ سـینما انتخـاب کرد.
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ش دکتر ژیواگو فیلمی آمریکایی-انگلیسی است که در سال 1۹۶۵ به کارگردانی دیوید لین ساخته شد. ژانر فیلم درام-عاشقانه بود و بر اساس کتابی 
به همین نام به قلم بوریس پَسترناک ساخته شد. تاب پَسترناک به شدت در غرب محبوب بود اما در شوروی سابق )جایی که داستان فیلم در آنجا 
اتفاق می افتد( غیر قانونی بود. به دلیل غیر قانونی بودن کتاب در شوروی، امکان فیلمبرداری در آنجا میسر نبود و اکثر فیلم در اسپانیا فیلمبرداری شد

پیمـان قاسـم خانی فیلمنامـه نویـس و کارگردان 
سـینما و تلویزیـون در جدیدتریـن مصاحبه خود 
بـا فریـدون جیرانـی در برنامـه »3۵«، بـه نـکات 
جالبـی در مـورد حضـورش بـه عنـوان بازیگر در 
فیلم هـای سـینمایی اشـاره می کنـد. او می گویـد 
در فیلـم »عاشـقانه« علیرضـا داودنـژاد بـه خاطـر 
ایـن جلـوی دوربیـن رفـت تـا بازیگـر دیگـری بـه 
نامـزدش بهـاره رهنمـا، دیالوگ های عاشـقانه نگوید. 
قاسـم خانی همچنیـن مهم تریـن دلیـل اختـالف نظر 
خـود بـا مهـران مدیـری را فاصلـه گرفتـن از نـگارش 

فیلمنامه هـای تلویزیونـی می دانـد.
سرپرسـت نویسـندگان مجموعه »پاورچین« 
و  تلویزیـون  بـه  ورودش  دربـاره 
همـکاری بـا مهـران مدیـری گفت: 
مدیـری  مهـران  بـا  »همـکاری 
از  و  »پاورچیـن«  سـریال  بـا 
یـک تلفـن از طـرف محسـن 
گلیـان  بـرادران  و  چگینـی 
آغاز شـد. آنهـا دربـاره ایده 
مهـران برای سـاخت یک 
مجموعه از یک جنسی 
از کمدی روشـنفکرانه 
 10-12 در  گفتنـد. 
ایـن  اول  قسـمت 
ماجـرای  مجموعـه 

بـرره در میـان نبـود. کار 
امـا  بـود  شـده  خوبـی 
هیـچ ماجرایـی در جامعه 
اینکـه  تـا  نکـرد  ایجـاد 
داسـتان بـرره بـه ذهن ما 
زمـان سـمت  آن  رسـید. 
نویسـندگان  سرپرسـت 
واقـع  در  نداشـت  وجـود 
و  بودیـم  مهـراب  و  مـن 
مهـراب  سرپرسـت  مـن 
بـودم. پـس از مدتـی قرار 
قسـمت های  تعـداد  شـد 
افزایـش  مجموعـه  ایـن 
یابد. تعـدادی از دوسـتان 
و  ناظرفصیحـی  مثـل 
منصور ضابطیـان به جمع 

مـا اضافـه شـدند و چنـد قسـمت را نوشـتند. طـرح 
اولیـه متعلـق بـه مهـران بـود امـا از آن نتیجـه ای کـه 
مـد نظرمـان بـود، به دسـت نیامـد و طرح نهایـی کار 

مشـترکی از مـن و مهـران بـود. 
قاسـم خانی در پاسـخ به این پرسـش فریـدون جیرانی 
بـرای  مدیـری چـه دسـتاوردی  مهـران  بـا  کار  کـه 
او داشـت و او از مهـران مدیـری چـه آموختـه اسـت، 
گفـت: »بارهـا گفتـه ام کـه بهتریـن شـوخی هایی کـه 
مـن نوشـته ام مهـران اجـرا و آن را بهتـر کـرده اسـت. 

مهـران شـوخی هایی که ما 
می نوشـتیم را بیشتر و بهتر 
می کـرد و مـا هـر دو با هم 
داشـتیم رشـد می کردیـم، 
امـا فضـای ذهنـی فانتـزی 
کـه او دارد و همیشـه یـک 
فاصله گـذاری کـه در اکثـر 
تماشـاگر  بـا  کارهایـش 
وجود دارد، سـبکی نیسـت 
دنبـال  بخواهـم  مـن  کـه 
کنـم. گاهـی اوقـات جذاب 
»شـب های  مثـل  اسـت 
بـرره« و »پاورچیـن« ولـی 
کار  مـن  زمان هایـی  یـک 
می پسـندم.  را  رئال تـر 
مهـران مدیـری در فضـای 

خـاص خـودش بـا متـن خـوب بـی رقیـب بـود.«
سرپرسـت نویسـندگان سـریال »شـب های بـرره« در 
پاسـخ بـه این پرسـش که آیـا مدیری معتقـد نبود که 
برایـش موثـر بـودی و نبـودت می توانـد ضعـف ایجـاد 
کنـد، گفـت: »اسـم مهران همیشـه روی پیشـانی من 
هسـت و هـر جا می روم مجبـورم توضیحاتـی درباره او 
بدهـم. واقعا برایش آرزوهای خوب می کنـم و امیدوارم 
فیلمـش خیلـی زیـاد بفروشـد. به هـر حـال او صاحب 

سـبک اسـت و به گـردن کمـدی ما حـق دارد.«

پرفروش ترین فیلم تاریخ سینمای چین

 )Wolf Warriors II( »2 درام اکشـن »جنگجویـان گـرگ
پرفروش تریـن فیلـم گیشـه چیـن در تمـام دوران هـا شـد. بعـد از 
12 روز اکران در سـینماهای این کشـور، فروش داخلی این اکشـن 
جنگـی از مـرز ۵06 میلیـون دالر عبور کرده اسـت. این فیلم 126 
دقیقـه ای بـه کارگردانـی وو جینـگ و همچنیـن بازی خـودش در 
نقـش قهرمـان اصلـی، روایتگر داسـتان سـربازی چینی اسـت که 
وارد درگیـری در یکـی از مناطـق جنگـی آفریقـا می شـود و جـان 
ده هـا نفـر را از شـر مـزدوران غربی نجـات می دهد. به ایـن ترتیب، 
فانتـزی چینـی »پـری دریایـی« بـه عنـوان پرفروش تریـن فیلـم 
تاریـخ سـینمای چیـن در یک سـال گذشـته، به یک پلـه پایین تر 
سـقوط کرد و اکشـن »سـریع و خشـمگین 8« هم در رتبه سـوم 

قـرار گرفت.

بودجه فیلم حاتمی کیا
رئیس سـازمان هنری رسـانه ای اوج هفته گذشـته در یک نشسـت 
خبـری بودجـه فیلـم »بـه وقـت شـام« بـه کارگردانـی ابراهیـم 
حاتمی کیـا را 8 میلیـارد تومـان اعـالم کـرد و از تولیـد پنـج فیلم 
سـینمایی خبـر داد که آثـار جدید بهرام توکلی و مسـعود ده نمکی 
در میـان آنهـا هسـتند. موسسـه اوج کـه در سـال های اخیـر فعال 
شـده و تهیـه فیلم هـای »بادیـگارد« و »ایسـتاده در غبـار« را بـر 
عهـده داشـته اسـت، به گفتـه احسـان محمدحسـنی مدیـر ایـن 
موسسـه در حال توسـعه تولیدات خود اسـت. محمدحسنی درباره 
فیلـم »بـه وقـت شـام« گفت: »آقـای حاتمی کیـا خواسـته اند که 
در سـکوت  کار پیـش بـرود بخـش اعظمی از فیلمبـرداری نزدیک 
بـه 70 درصـد بـه پایـان رسـیده اسـت ایـن فیلـم یـک اثر بسـیار 

سـخت و طاقت فرسـا اسـت.«

توقیف کاله قرمزی
حسـین پارسـایی مدیـرکل دفتـر نمایـش خانگـی در گفت وگویی 
مفصـل دربـاره مسـائل مختلف مربوط بـه نمایش خانگـی توضیح 
داده و از جمله درباره سرنوشـت پخـش »کاله قرمزی 96« توضیح 
داده اسـت. در حالـی کـه سـازندگان اعالم کـرده بودند ایـن برنامه 
بعـد از عـدم توافـق بـا تلویزیون به شـبکه نمایش خانگـی می آید، 
حـاال پارسـایی می گویـد »دسـتور قضایـی« توزیـع ایـن برنامـه 
محبـوب را تعلیـق کرده اسـت. نکته جالب آن اسـت که پارسـایی 
قبـال اعـالم کرده بود حقوق عروسـک های »کاله قرمزی« در سـال 
88 از طـرف شـبکه دو بـه تهیـه کننـده واگـذار شـده اسـت. امـا 
بـه نظـر می رسـد ماجـرا پیچیده تـر اسـت. بایـد منتظـر بمانیم تا 
سـرانجام سرنوشـت یکـی از محبـوب تریـن عروسـک هـای تاریخ 

تلویزیون مشـخص شـود.

سریال جدید عیاری
پس از راه نیافتن فیلم »کاناپه« به سـی و پنجمین جشـنواره فیلم 
فجـر و حواشـی فراوانی که به همراه داشـت، کیانـوش عیاری اعالم 
کـرد کـه قصد سـاخت یک سـریال تلویزیونـی را برای شـبکه یک 
سـیما دارد. سـریال »87 متـر« قـرار بـود سـال های پیش توسـط 
عیـاری جلـوی دوربیـن بـرود، امـا چنـد سـال بـه تعویـق افتـاد. 
کیانـوش عیاری، کارگردان سـینما کـه تاکنون دو سـریال موفق و 
خاطـره انگیـز »روزگار قریـب« و »هزاران چشـم« را مقابل دوربین 
بـرده ، همین هفته تصویربرداری سـریال »87 متـر« را آغاز خواهد 
کـرد. پیـش از ایـن نام بازیگران مختلفی برای بـازی در این مجموعه 
اعـالم شـده بود که بعدها نیز تکذیب شـد، اما تا کنـون حضور مهران 
رجبـی، علی دهکـردی، نازنین فراهانی و فریبا کامران به عنوان بازیگر 

در سـریال »87 متر« قطعی شـده است.

اخبار سینما:

1

2

3

4

بررسی 10 فیلم پرفروش تاریخ سینمای دنیا
 با احتساب تورم و قیمت بلیت سینما )قسمت اول(

یک گیشه طالیی

تاریخ اکران: ۸ نوامبر 
1۹۵۶ )1۷ آبان 1۳۳۵(

میزان فروش: 1۲۲.۷ میلیون دالر

میزان فروش با احتساب نرخ تورم:
 ۲ میلیارد و 1۸۷ میلیون دالر

10/۷.۹ : imdb امتیاز در 

تاریخ اکران: ۲1 دسامبر 
1۹۳۷  )۳0 آذر 1۳1۶( 

 میزان فروش: ۴1۶ میلیون دالر

میزان فروش با احتساب نرخ تورم:
 1 میلیارد و ۸1۹ میلیون دالر 

10/۷.۷ :imdb امتیاز در

تاریخ اکران: ۲1 دسامبر 
1۹۳۷  )۳0 آذر 1۳1۶( 

 میزان فروش: ۴1۶ میلیون دالر

میزان فروش با احتساب نرخ تورم:
 1 میلیارد و ۸1۹ میلیون دالر 

10/۷.۷ :imdb امتیاز در

9
6

7
8

نام مهران مدیری 
را روی پیشانی ام

 نوشته اند

گفت وگو هفته گذشته پیمان قاسم خانی

 با برنامه سی و پنج حسابی خبرساز شد

تاریخ اکران: 11 ژوئن
 1۹۸۲ )۲1 خرداد 1۳۶1(

میزان فروش: ۷۹۲.۲میلیون دالر 

میزان فروش با احتساب نرخ تورم: 
۲میلیارد و ۳10میلیون دالر 

10/۷.۹ : imdb امتیاز در 



بایـد هفته ها، پـاي چـرخ خیاطي دسـتي مادرمان 
منتظـر مي نشسـتیم تـا قرقره هـاي خالـي را جمـع 
کنیـم. تعـدادش هرچـه بیشـتر بهتـر. بـراي ایـن 
کار گاهـي چندیـن هفتـه بایـد صبـر مي کردیـم. 
بعـد همـه آن هـا را کنارهـم مي چیدیـم و ردیـف 
از تـوي آن هـا کـش رد مي کردیـم، چیزي شـبیه 
چرخ هـاي قطـار. بعـد، یکي، دو تکه چوب بسـتني 
هـم از بـاالي قرقـره و زیـر کش هـا عمـودي رد 
مي کردیـم. این طـوري بیشـتر شـبیه قطار مي شـد 
روي  دست سـاز  اسـباب بازي  همـان  بـا  بعـد  و 
حاشـیه فـرش کـه مثـاًل خط آهـن بـود، حرکـت 
مي کردیـم. بـاال و پاییـن حاشـیه هاي فـرش هـم 
مثـاًل ایسـتگاه راه آهـن و محـل توقـف قطـار بود.

البتـه گاهـي وقت هـا ایـن کار را بـا قوطي هـاي 
خالـي کبریـت هـم انجـام مي دادیـم. قوطي هـاي 
خالـي کبریت مثاًل ماشـین بود. حاشـیه هاي قالي، 
خیابـان و مسـافران هـم دانه هـاي نخـود و  لوبیـا 
کـه در مسـیر حرکـت قوطي هـاي خالـي کبریت 
کـه براي مـا، خودروهای هـاي واقعي بودنـد، پیاده 

و سـوار مي شـدند.
البتـه زمانـي کـه مي خواسـتیم کنـار ماشـین هاي 
کبریـت(  خالـي  )قوطي هـاي  مسـافربري مان 
قاشـق هاي  باشـیم،  داشـته  هـم  موتورسـیکلت  
کوچـك بسـتني لیواني، همـان موتورسـیکلت هاي 
مـا  کودکـي  دنیـاي  همـه  مي شـد.  خیالي مـان 
کبریـت،  خالـي  قوطي هـاي  و  قرقـره  چندتـا 
و  نخـود  دانه هـاي  و  لیوانـي  بسـتني  قاشـق هاي 
لوبیـا بـود و چـه کارها که بـا همین وسـایل کاماًل 
ابتدایـي نمي کردیـم. توي خیـال خودمـان راننده 
تاکسـي و لوکوموتیـوران مي شـدیم و تـا آن سـر 
دنیـا مسـافرها را جابه جـا مي کردیـم. آن روزهـا 
کسـي به فکر خریـدن اسـباب بازي بـراي بچه ها 
نبـود و خیلي از همسـن و سـال هاي مـا حتي رنگ 
اسـباب بازي را هـم نمي دیدنـد و اگـر مسـافرتي 
مي رفتیـم و پـدر خانـواده مي خواسـت ولخرجـي 
کنـد شـاید یـك ماشـین پالسـتیکي نصیب مـان 
خـراب  تـرس  از  هـم  را  همیـن  کـه  مي شـد 
شـدن هـزار سـوراخ سـمبه قایـم مي کردیـم، تـا 
دسـت جـن و پـري بـه آن نرسـد. به مـرور زمان، 
اسـباب بازي ها هـم مثـل همـه وسـیله ها متنـوع و 
کامل تـر شـد تا این کـه ماشـین هاي چوبـي جاي 
خودشـان را بـه ماشـین هاي پالسـتیکي دادنـد و 
بعـد از آن ماشـین  هاي کوکـي بـه بـازار آمدنـد.
اسـباب بازي هایي کـه بـا باطـري کار مي کردنـد، 
حـاال  و  بودنـد  اسـباب بازي ها  چهـارم  نسـل 
اندازه هـاي  و  شـکل  در  کنترلـي  ماشـین هاي 
مختلـف، دنیـاي جدیـدي از بازي هـاي کودکانـه 
و نوجوانانـه را سـاخته اند. روزگار مـا بسـیاري از 
والدیـن خریـدن اسـباب بازي را بـد مي دانسـتند 
بـار  زیاده خـواه  را  بچه هـا  بودنـد  معتقـد  و 
اسـباب بازي  امـروزه  کـه  حالـي  در  مـي آورد، 
نقـش مهمـي در رشـد و تربیـت کـودکان دارد. 
شـاید بـه همیـن خاطـر اسـت کـه خیلـي از مـا 
مي رسـیم  اسباب بازي فروشـي  مقابـل  وقتـي 
بـه  طوالنـي  لحظـه اي  و  مي ایسـتیم  بي اختیـار 
اسـباب بازي هاي داخـل مغـازه خیـره مي شـویم. 
شـاید بدمـان نیایـد چند لحظـه اي با یکـي از این 
ماشـین هاي کنترلـي بـازي کنیم.  به هر حـال باید 
ایـن واقعیـت را بپذیریـم کـه اسـباب بازي نقـش 
بسـیار مهمـي در رشـد و پـرورش نسـل کـودک  
ـ و اگـر بهتـان برنمی خـورد و نمی گوییـد کـه مـا 
مگـر بچـه هسـتیم ـ و نوجـوان دارد و نبایـد بـه 
اسـباب بازي بـه عنوان وسـیله  بي ارزشـي که فقط 

پـول والدیـن را بـه بـاد مي دهـد، نـگاه کنیـم.

دنیایماواسباببازیها
محمد عاكف

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

یکشنبه 22 مرداد  1396
20 ذی القعده  13/1438 آگوست 2017

ان
جو

 نو
مه

می
ض

44
ه 9

ار
ـم

ش

فصل خرما )1(
فصل خرما امسال زودتر از همیشه رسید. گرمای جنوب و تالش مردان آفتاب، طعم خرما را شیرین تر می کند. نمــــا  هشــت
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ق  در طوس پاره تن احمد بود یکی

 آری رئوف آل محمد بود یکی
 ای خلق خاک پای تو یا ثامن الحجج
 جان جهان فدای تو یا ثامن الحجج

 قرآن پر از ثنای تو یا ثامن الحجج
 ایمان بود والی تو یا ثامن الحجج

 دین را به جز والی تو اصل و اصول نیست
تهلیل بی والی تو هرگز قبول نیست

ـــذر گار  کبوترانن
ساز

ضا 
مر

غال

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 کمك کنیـد، ما زودتـر به آنجا مي رسـیم.
hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الکترونیکي ما

تكه اي از ماه

کفش های زرشکی
صـدای بلنـد شـدن پوتین هایـش نشـان از نزدیـك شـدنش می دادنـد. بعـد از چنـد قدم، جلـوی در 
بازداشـتگاه صـداي پوتین هـا متوقـف شـدند. او خـم شـد و کمی بعـد دسـتی کلفت و مردانه سـینی 
غـذا را بـه داخـل هل داد. دسـت هایش پرمو بودند و ناخن شسـتش سـیاه شـده بود. هیـچ صدایی از 
گلویـش خـارج نشـد و فقط صـدای پوتین هایـش دور و دورتر شـدند. آن قـدر که توانسـتم پاهایش 
را تـا زانـو ببینـم. بعـد پـای سـربازی که بـه نشـانه احترام بـه زمیـن کوبیده شـد. نمی دانم چـرا هر 
وعـده خـودش برایـم غـذا می آورد و بـه یکي از این سـربازها نمی سـپارد تا مسـئولیت غـذای من را 

قبـول کند؟ 
نگاهـی بـه سـینی غـذا انداختم. ظرف اسـتیلي که تـا جایی کـه امکان داشـت آن را پـر از خورش و 
برنـج کـرده بودنـد. می توانسـتم جـای شسـتی را که ناخنش سـیاه شـده بود کنـار ظرف غـذا تصور 
کنـم. کمـی از برنج هـای کنار ظـرف را خوردم. انـگار که مزه دسـت های پلیس درجـه دار را می داد. 
یـك سـاعتی گذشـت تا این کـه دوباره صـدای قفل دِر میله ای سـالن، سـکوت را شکسـت. پوتین ها 
یکـی پـس از دیگـری بـه بازداشـتگاه نزدیك تر می شـدند. زیر همـان نور کم سـالن هم هنـوز براق 
بودنـد. حین نزدیك شـدن بـه در بازداشـتگاه پایش روی یکی از موزاییك های لق شـده  سـالن رفت 
و کمـی بـه بغـل متمایـل شـد، امـا بازهم بـا قدم هایـی محکم بـه سـمتم آمد. پشـت در که ایسـتاد 
مـن تصویـر یـك زمیـن موزائیکـی را می دیـدم با دو دیـوار خاکسـتری تیره کـه تا آخر سـالن ادامه 
داشـتند و یـك جفـت پوتیـن غول پیکـر کـه بازهـم زیـر همـان نـور کم سـالن بـراق بـود. از این که 

بخواهـم ماجـرای آن روز را توضیـح بدهم نگران شـدم.
بـرای پرسـتار سي سـاله اي مثـل من سـخت اسـت کـه بخواهد با یـك جفت پوتیـن غول پیکـر که او 

را قاتـل می داننـد حرف بزنـد و اتفاق هـاي آن روز را شـرح دهد.
دلـم بـرای ورنی هـای زرشـکی ام تنـگ می شـود. الاقـل فقـط آن ها هسـتند که اگـر بگویم کسـی را 
نکشـته ام بـاور می کننـد. نمی خواهـم هیچ وقـت بـرای هیچ کس بگویـم کـه آن روز چه اتفاقـی افتاد. 
اجـازه می دهـم هرکـس هـر ماجرایـی را کـه دوسـت دارد در ذهنـش بسـازد و آن را به من نسـبت 
دهـد. الاقـل پذیـرش ایـن مطلـب از بیـان اتفاقـات بـرای کسـانی کـه هیچ کدام شـان بـه مهربانـی 
ورنی هـای زرشـکی نیسـتند راحت تـر اسـت. بیـن همیـن افـکارم زانوهایش خم شـدند و دسـتش از 
زیـر در بـه حریـم بازداشـتگاه وارد شـد و سـینی غذا را خواسـت. کمی به جلو خم شـدم و سـینی را 
هـل دادم. او بازهـم بـدون آن که صدایی از گلویش خارج شـود سـینی را برداشـت و بـا پوتین هایش 
آهنـگ سـردرگمی را برایـم نواخـت. این بـار بیشـتر دلم تنگ شـد بـرای آن ورنی های زرشـکی که 

10 سـال پیـش پـس از پایـان جنگ، سـربازي ایرانـی به من هدیـه داد.

غزاله ناجی ابراهیمی
عضو نوجوان کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان شماره هشت مشهد.

یک روز
معلـم نوشـت و نوشـت. »هلیـا« تـه مـدادش را جویـد. شـکل کشـید و توضیـح داد. »بیتـا« زیر لب 
شـعر خوانـد. معلم سـؤال پرسـید و خودش جـواب داد. »رهـا« سـرش را برگرداند و گفـت: »وای...

چقـدر حـرف می زنـه.« معلم هم چنـان بـه درس دادنش ادامـه مـی داد و توجهی نمی کرد که کسـی 
بـه درس گـوش نمی دهـد. »تینـا« بـا ماژیـك روی میـز نقاشـی می کشـید و هرازگاهي بـا »رومینا« 
یادداشـت ردوبـدل می کـرد. باالخـره زنـگ بـه صـدا درآمـد و بچه هـا شـادمانه از کالس بیـرون 

ریختند. 

***

تینـا در خانـه را بـاز کـرد و بـو کشـید. بـوی هیـچ غذایـی نمی آمـد. کیـف و مقنعـه اش را روی مبل 
انداخـت و صـدا زد: »مامـان...! مامـان...!« کسـی جواب نـداد. دوید تـوی آشـپزخانه و در یخچال را 
بـاز کـرد. قابلمـه خـورش کرفس یـخ زده را از یخچال بیـرون کشـید و روی میز گذاشـت. روی میز 
یادداشـتی پیـدا کـرد: »تینا جون! عمو مسـعود پاشـو عمل کرده. مـن می رم بیمارسـتان. برای خودت 

برنج درسـت کـن. مامان«
تینا با عصبانیت یادداشت را روی میز انداخت و گفت: »اون از معلم زیست، این هم از مامان...«

***

تینـا روی مبـل نشسـته و تلویزیـون را روشـن کـرده بـود. سـرش گزگز می کـرد و اعصابـش به  هم 
ریختـه بـود. دلـش نمی خواسـت فـردا به مدرسـه بـرود و به طـور کلی از دسـت همه عصبانـی بود و 
سـعی می کـرد بـا فکر کـردن بـه اتفاق هـاي آن روز عصبانی تر بشـود و نفهمید که کـی خوابش برد. 

***

کسـی از بـاالی سـرش می گفـت: پاشـو عزیزم... پاشـو! امروز یـك صبح جدیـده... عـاری از هرگونه 
اشـتباهی! این جملـه رو یادت میـاد تینا؟! 

تینـا الی چشـماش را بـاز کرد و به چهـره  خندان مادرش نگاهی انداخت. سـریع بلند شـد فریاد زد: 
»یك صبـح جدید... عاری از هر اشـتباهی!« 

هستی رسولی
عضو نوجوان کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان مشهد.
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