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و با تشکر از همهی کسانی که در تهیهی این ویژهنامه،

آدرس پستی نشریهpostmodern4444@gmail.com :

همراه ما نبودند و ما را تنها گذاشتند.
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بزرگ»« ،تبر»« ،شنا کردن در حوضچهی اسید» و «مردهای که مرده
بود یک نفس عمیق کشید» نوشتهی فاطمه اختصاری تقدیم میشود.
کسی موفق به دریافت جایزه میشود که بیشترین تعداد جدول را به
صورت درست حل کرده باشد .اگر شما موفق به حل کامل یک جدول
نشدید ،ارسال آن بالمانع است و با توجه به درصد خانههای درست
حل شده ،بخشی از امتیاز آن جدول را کسب می کنید .پس ،هر تعداد
از جداول را که حل کردید ،عکس بگیرید و به آدرس پستی نشریه
ارسال کنید.
حل صحیح کل جداول در شمارهی آیندهی نشریه منتشر خواهد شد.
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چگونه غزل پستمدرن باشیم
فاطمهاختصاری
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شاید بپرسید حاال چرا ویژهنامهی جدول؟! مگر مجالت جدول
سطحیترین بخش مواجههی مخاطب با ادبیات نیستند؟!
چرا نشریهای که هنوز پا نگرفته است و شمارهی دوم خود را عرضه
میکند باید چنین مدیومی را انتخاب کند؟! چرا هر شماره بهصورت
ویژهنامه منتشر شده است و اگر نشریه ،ادبی است ،پس چرا یک
شمارهی معمولی ندارد؟! اص ً
ال چرا اسم نشریه تغییر کرده است؟! مگر
شمارهی یک آن با نام «میم» منتشر نشد؟! نشریهای که با انتشار
اینترنتی عرضه میشود چطور میتواند ویژهنامهی جدول باشد؟! اگر
کسی نتواند نسخهی چاپی زیرزمینی آن را پیدا کند ،چطور میتواند
جدولها را حل کند؟! آیا نشریهای که الزم باشد آدم خودش شخصاً
آن را پرینت کند ،میتواند یک نشریهی جدی باشد؟ اص ً
ال توی این
دنیای مدرن و پرسرعت کی حوصلهی حل این جدولهای سخت را
دارد؟! چرا بعضی از سؤاالت جدول اینقدر طوالنی است؟! مگر سؤال
جدول جای مقاله یا معرفی شخصیت ادبی و فیلم و کتاب است؟!
چطور باید از جواب درست حل جدولها آگاه بشویم؟! اص ً
ال این نشریه
هر چند وقت یکبار منتشر میشود؟!
جواب همهی این سؤاالت دقیقاً خطمشی و برنامههای آتی این
نشریهی نوپا را مشخص خواهد کرد .نشریهای که اسمش در هر
شماره با توجه به محتوای آن عوض خواهد شد ،زمان انتشار شمارهی
بعدیاش مشخص نیست و شاید یک روز بعد از شمارهی دو ،شمارهی
رفته
سه منتشر شود و در کل قرار نیست هر بار با یک مجلهی شسته ُ
و با قالبهای پیشفرض مجالت ادبی روبرو بشوید.
جدول ،قالبی است که مردم سالهای سال است از آن به عنوان
سرگرمی و پر کردن لحظات بیخود خود استفاده میکنند .ریختن
مفاهیمی جدیتر در قالبی قدیمی و آشنا و به چالش کشیدن
پیشفرضهای جدول ،از شکل آن گرفته تا نوع سواالت ،نمودی
از «غزل پست مدرن» است .شاید ادعای سنگینی باشد ،اما این
نشریه ،بهنوعی مجلهی تخصصی غزل پستمدرن است و میتواند
ادامهدهندهی مجلهی «همین فردا بود» باشد که در سالهای  ۸۶تا
 ۸۸منتشر میشد و سپس لغو مجوز شد .اما صحبت از «غزل پست
مدرن» در این نشریه ،تنها به معنای بست و شرح مفاهیم و نظریات
آن نیست ،بلکه موجودیت این نشریه بیانگر «غزل پستمدرن» خواهد
بود.
نشریهی «میم»« ،جیم»« ،گاف»« ،الف»« ،خین» ...،یا هر چه اسمش
خواهد بود ،اکنون تنهاست .نه پشتیبان مالی دارد و نه به صورت
کاغذی بهراحتی قابل دسترسی است .اما امیدوارم با همکاری هر یک
از شما که این سطور را میخوانید و دغدغهی ادبیات دارید ،بتواند
راهی برای خود باز کند و صدای اگرچه گوشخراش ،اما بلندتری باشد
در این همهمهها و شلوغیها.
اگر ایدههای خالقانهای برای شمارههای بعدی نشریه دارید ،اگر ادعای
سرودن غزل پستمدرن دارید یا حتی اگر هیچ هنری ندارید ،اما
دوست دارید در نشریه بهصورت داوطلبانه فعالیت کنید ،از طریق
ایمیل نشریه با ما در ارتباط باشید.

M.C. Escher- Relativity
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جدول گلستان
طراح جدول :فاطمه اختصاری

افقی:
 -۱مجموعه داستانی از ابراهیم گلستان -مذکر خارجکی
 -۲نام کوچک فیلسوف بزرگ آلمانی که در  ۲۶سپتامبر سال
 ،۱۸۸۹در روستای مسکیرش ( )messkircheدر جنوب غربی
آلمان و در دل کوهستان آلپ ،متولد شد.
او از خود کتابها ،رسالهها و درسگفتارهای فراوانی به
یادگار گذاشت .کار دانشگاهی او با تدریس در رشتههای
یزدانشناسی کاتولیک و فلسفه در دانشکدهی فلسفهی
دانشگاه فرایبورگ در  ۱۹۱۵شروع شد ،و با درسهای مهمی
دربارهی پدیدارشناسی ،هرمنوتیک ،زمان و بررسی نوآورانهی
تاریخ فلسفه ،در دو دانشگاه فرایبورگ و ماربورگ ،در سالهای
بعد ،پیش رفت .در سال  ۱۹۲۷مشهورترین اثر فلسفی او با
عنوان «هستی و زمان» منتشر شد .در آغاز دههی ۱۹۳۰
با بازنگری در شماری از مبانی کار فکریاش ،راهی تازه در
اندیشیدن به هستی را در پیش گرفت که پس از طی مرحلهای
که به «دوران دگرگونی» مشهور شده ،به دستاوردهایی جدید
منجر شد .مهمترین متنی که در حکم جمعبندی آراء فلسفی
او در نخستین دورهی کار فکریاش به شمار میرود «هستی
و زمان» است.
آنهایی که او را از نزدیک دیدند معتقدند که او آدم سادهای
بود و همواره خلق و خوی روستایی خود را حفظ کرد .مردی
بود خوشمشرب ،مهربان ،مهماننواز ،کمحرف ،مؤدب و
عاشق پیادهروی و کوهنوردی .به گفتهی روستاییان ،هیچ کس
بهتر از او با کوهها و جنگلهای منطقه آشنا نبود .همواره با
دانشجویانش به گردش در کوهپایهها میرفت ،با آنان نزدیک
بود و رفتاری دوستانه داشت .بخش مهمی از زندگیاش یا در
کالسهای درس گذشت یا در اتاق کارش در خانهی فرایبورگ
یا در کلبهی روستاییاش .ورزشهای اسکی و قایقرانی را
بسیار دوست داشت ،و در آنها ماهر بود .دلباختهی فوتبال
بود و به خانهی همسایهها میرفت تا از تلویزیون ،مسابقهها
را تماشا کند (هرگز تلویزیون نخرید ا ّما رادیو داشت) .او به
غذاهای محلّی و شراب لیکور (نوشیدنی الکلی که برای مزه
دادن به آن از میوه ،خامه ،گیاهان دارویی ،ادویه ،گل یا آجیل
استفاده شده و شکر نیز به آن افزوده میشود ).در منطقه بادن
عالقه داشت .از آنچه در مورد او گفتهاند برمیآید که به کلیسا
نمیرفت و معلوم نبود که در پایان عمر به کدام آیین اعتقاد
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داشت .آشکارا از هر بحث دینی طفره میرفت .حاضرجواب و
بذلهگو بود و هرچه پیرتر میشد بیشتر حالت مهربان و خندان
مییافت .بیشتر عکسهای آخرین سالهای عمرش ،او را با
لبخند مشهورش نشان میدهند.
او در  1917با یکی از شاگردانش به نام «الفرید پتری» ازدواج
کرد و در سالهای بعد دو پسرش به نامهای یورگ و هرمن
به دنیا آمدند .تعدادی از شاگردان مطرحش نظیر هانا آرنت،
الیزابت بلوچمان و ...با او رابطهی عاشقانه و طوالنی داشتهاند.
او در ابتدا با مذهب کاتولیک بزرگ شد و در یکی از حوزههای
دینی درس خواند و میخواست کشیش شود که «نقد عقل
محض کانت» را خواند و پس از مشاهدهی استداللهای کانت
با او همعقیده شد که براهین وجود خدا هیچکدام متقن
نیست .بنابراین ،به دانشگاه رفت و چندی علوم طبیعی و بعد
فلسفه خواند و پس از آن ،خود را «بیخدا»نامید.
او را باید در زمرهی فالسفهی پرسشگر معاصر به حساب آورد.
همچنین بزرگترین متف ّکر معاصر مغربزمین دانستهاند و این
عظمت و بزرگی به طرح پرسشهای جدیاش بازمیگردد.
برخی معتقدند ،طرفداری او از نازیسم و عضویتش در حزب
ناسیونالسوسیالیسم آلمان در سال  ۱۹۳۳قطعی است و در
دوران عضویت در حزب نازی ،رویکردی پرفراز و نشیب نسبت
به این حزب داشته است .برخی آثار و تألیفات او ناشی از
این گرایشات سیاسی به نازیسم است .حتی پذیرفتن ریاست
دانشگاه فرایبورگ را ناشی از این گرایش میدانند و عدهای
این حرکت را برآمده از اصلیترین اثر او یعنی «وجود و
زمان» تفسیر میکنند و به تبع آن نیز وجود و زمان را اثری
سیاسیفاشیستی میدانند.
از جمله رخدادهای مهم زندگی او که متأثر از گرایشات
سیاسیاش است ،رفتارش نسبت به استاد خود «هوسرل»
است .او از  ۱۹۱۶در محضر هوسرل به شاگردی پرداخت و در
اوایل سال  ،۱۹۱۹بهعنوان دستیار استادش مشغول بهکار شد.
هوسرل نیز در حمایت از او ،مقدمات تصاحب کرسی فلسفه
دانشگاه فرایبورگ را برایش فراهم کرد تا پس از بازنشستگی
خود ،جانشینش باشد .این اتفاق در سال  ،۱۹۲۸محقق شد.
اما تقدیر آن بود که روی کار آمدن هیتلر در آلمان ،رابطهی
استاد و شاگرد را دگرگون کند .اندک زمانی بعد که او ریاست
دانشگاه فرایبورگ در سال  ۱۹۳۳را پذیرفت ،مقامات دولت

نازی به تمامی کارکنان یهودی دولت از جمله
اساتید وقت و بازنشستهی دانشگاه فرایبورگ،
بدگمان شدند و بنا به دستور ،تمامی اساتید
یهودی از دانشگاههای آلمان اخراج شدند.
ادموند هوسرل هم با وجود اینکه قب ً
ال به
مسیحیت گرویده بود ،شامل این قانون شد.
با این که او در این زمان رئیس دانشگاه
فرایبورگ بود در برابر لغو امتیازات دانشگاهی
استاد سابق خود (هوسرل) ،عکسالعمل
خاصی نشان نداد و حتی روایت است که طبق
دستور او از ورود هوسرل به داخل دانشگاه هم
جلوگیری شد .پس از این ماجرا ،تماس او با
هوسرل قطع شد .پس از فوت هوسرل در سال
 ،۱۹۳۸او حتی در مراسم تدفین نیز شرکت
نکرد و تلختر آنکه او که مهمترین کتاب خود
تا آن زمان «هستی و زمان» را به هوسرل
تقدیم کرده بود؛ در سال  ۱۹۴۱تحت فشار
ناشر آثارش ،پذیرفت تا عبارت تقدیم کتاب
به هوسرل را از این کتاب حذف کند .او پس
از تألیف چندین و چند کتاب تأثیرگذار و
پرورش چندین شاگرد مطرح در فلسفه ،در
 ۲۶مه  ۱۹۷۶درگذشت .مراسم ترحیم و دفن
او به درخواستش در مسکیرش در کلیسای
مارتین قدیس انجام شد - .ماه دیروزی
 -۳برههای رضا قاسمی میخوانند -نام کوچک
نویسنده و استاد ادبیات کودک که او را مادر
ادبیات کودک و نوجوان در ایران مینامند.
 -۴بعضیها میتوانند صد تای آن را نانوشته
بخوانند -.رمانی از نویسندهی کتابهای
«کریستین و کید»« ،برهی گمشدهی راعی»
و «آینههای دردار»
 -۵سالهای تنهایی مارکز  -میلیون  -بوی
چیزی در نم و تاریکی مانده
شب آن فیلمنامهای است از بهرام بیضایی.
ِ -۶
بر اساس آن فیلم «خط قرمز» به کارگردانی
مسعود کیمیایی ساخته شده است  -ارنست
همینگوی با آن وداع کرده است
 -۷پراکندگی  -طوالنیترین رمان فارسی.
قسمتی از کتاب:
«ما را مثل عقرب بار آوردهاند؛ مثل
عقرب! ما مردم صبح که سر از بالین
ورمیداریم تا شب که سر مرگمان را
میگذاریم ،مدام همدیگر را میگزیم.
بخیلیم؛ بخیل! خوشمان میآید که سر
راه دیگران سنگ بیندازیم؛ خوشمان
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میآید که دیگران را خوار و فلج ببینیم .اگر دیگری یک لقمه نان داشته
باشد که سق بزند ،مثل این است که گوشت تن ما را میجود .تنگنظریم،
ما مردم .تنگنظر و بخیل .بخیل و بدخواه .وقتی میبینیم دیگری س ِر
گرسنه زمین میگذارد ،انگار خیال ما راحتتر است .وقتی میبینیم کسی
محتاج است ،اگر هم به او کمک کنیم ،باز هم مایهی خاطرجمعی ما است.
انگار که از سر پا بودن همدیگر بیم داریم! نمیدانم؛ نمیدانم چرا اینجوری
بار آمدهایم ،ما مردم!» (صفحهی )۱۵۴۲
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 -۸شاعر و داستانسرای یونانی پیش از میالد ،که در پایان زندگی
نابینا شده بود و از شهری به شهر دیگر میرفت و اشعار رزمی خود را
با نوای چنگ میخواند .کتابهای او منبع اصلی آگاهی ما دربارهی
اساطیر یونان به شمار میروند - .آن است که خود ببوید
 -۹مترجم ایرانی تعدادی از آثار مارکز و یوسا که برادر وی نیز
نویسندهای نامی و سردبیر مجلهی کارنامه بود -.شاعر ،نویسنده،
مترجم و منتقد پرتغالی که او را جزو پایهگذاران مدرنیسم و همچنین
پستمدرنیسم میدانند .او به شدت تحت تاثیر «خیام» بوده است.
وی حداقل  ۷۲نام مستعار داشته است و شخصیتهای متفاوتی از
خود در اشعارش بروز میداده است .هر کدام از نامهای مستعار او ،از
لحاظ بیوگرافی ،ذهنی ،فلسفی ،سبک نوشتار و حتی امضا با دیگری
متفاوت بوده است .شعری از او را پس از اتمام جدول بخوانید.
 -۱۰نام خانوادگی خوانندهی آوازهای سنتی ایرانی که اولین زن
خوانندهی ایرانی بود که صدایش ضبط شد و اولین زنی بود که در
ایران بدون حجاب روی صحنه رفت .او عواید کنسرتهایش را صرف
امور خیریه میکرد« .مرغ سحر» یکی از مشهورترین کارهای اوست.
 هر یک از افاعیل عروضی که شامل چند هجا است(.حداکثر چهارو به ندرت پنج هجا)
 -۱۱شایسته و سزاوار و همچنین مقیم و ساکن  -سومین ماه سال
میالدی که از نام خدای جنگ در یونان گرفته شده است .نوروز ،روز
جهانی زن ،روز نجات یک عنکبوت و روز پی در این ماه واقع شدهاند.
 -۱۲نویسنده ،نمایشنامهنویس و عکاس ژاپنی که از پیشگامان جریان
آوانگارد در ژاپن بود .او را جزء نویسندگان پستمدرن به شمار
میآورند .او به «کافکای ژاپن» معروف است.
 -۱۳نویسندهی افغانستانی خالق آثاری چون
«بادبادکباز» و «هزار خورشید تابان» ،او نام کتاب
خود را از این بیت صائب تبریزی برداشت کرده
است:
حساب مهجبینان لب بامش که میداند
دو صد خورشیدرو افتاده در هر پای دیوارش

 -۱۴خوشحالی  -بخوان!
 -۱۵نام لیدی رومنگاری  -ترانه و موزیکی
از «گونل» خوانندهی ترک  -نام رمانی عشقی
نوشتهی شارلوت مری ماتیسن
ً
 -۱۶زن جالل آل احمد اینگونه بود  -عموما کتابهایی
مثل قرآن ،مثنوی معنوی و شاهنامهی فردوسی که در
مجالس و محافل قرائت و خوانده میشوند ،در این قطع هستند.
 -۱۷کتابی نوشتهی فومی نوری ناکامورا که جایزهی کنزابورو اوئه را
از آن خود کرده است -.اثری از آگاتا کریستی
 -۱۸مار -نام دیگر عیسی  -تلخ
 -۱۹الت و لوتهای به غلط افتاده  -حرف مفعولی
 -۲۰درخت پر شکوفه  -کلمۀ تنبیه در مقام آگاه ساختن و خبردار
کردن یا حتی تهدید و نهیب  -پنهان
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عمودی:
 -۱فاتح قطب جنوب  -به همراه شاهزاده نام رمانی تاریخی اثر مارک
تواین است - .گلشیری نوع احتجاب و آنتوان دوسنت اگزوپری نوع
کوچولویش را داشت.
 -۲نظرات  -نوع جادوییاش متعلق به «امبرتو اکو» است  -نفوذ به
یک سیستم کامپیوتری  -نویسندهی ایرانی خالق رمانهایی چون
«شبهای تهران» و «خانهی ادریسیها» .وی در مصاحبهای با
مجلهی گردون دربارهی خود چنین میگوید:
«دوازده ،سیزده ساله بودم ،دنیا را نمیشناختم .کی دنیا را
میشناسد؟ این تودهی بیشکل مدام در حال تغییر را که دور
خودش میپیچد و از یک تاریکی میرود به طرف دیگر .در
این فاصله ،ما بیش و کم رؤیا میبافیم ،فکر میکنیم میشود
سرشت انسان را عوض کرد ،آن مایهی حیرتانگیز از حیوانیت
در خود و دیگران را .ما نسلی بودیم آرمانخواه .به رستگاری
اعتقاد داشتیم .هیچ تأسفی ندارم .از نگاه خالی نوجوانان
فارغ از کابوس و رؤیا ،حیرت میکنم .تا این درجه وابستگی
به مادیت ،اگر هم نشانهی عقل معیشت باشد ،باز حاکی از
زوال است .ما واژههای مقدس داشتیم :آزادی ،وطن ،عدالت،
فرهنگ ،زیبایی و تج ّلی .تکان هر برگ بر شاخه ،معنای
نهفتهای داشت»...
 -۳کتابی از ری بردبری شامل داستانهایی
علمی تخیلی .شخصیت محوری این
مجموعه داستان کوتاه ،مردی
است که بر روی تمام بدنش
خالکوبیهایی انجام شده
است .خالکوبیهایی
جادویی که هر یک
روایتگر داستانی هستند.
 نویسندهی روس وبرندهی جایزهی نوبل
ادبیات .از آثار او میتوان
به رمان حماسی «دن آرام»
و «زمین نو آباد» اشاره کرد.
 آداب دارد -۴دختر لری  -تلف  -چشمچران
 آش  -در سیستم درجهبندی فیلمهادر امریکا ،این درجه نشان دهندهی این است
که این فیلمها برای بزرگساالن است و ممکن است حاوی کلمات
رکیک ،خشونت ،سکس و نمایش استعمال مواد مخدر و دخانیات
باشد.
 -۵شهری اروپایی که کافههایش پاتوق بسیاری از مشاهیر از جمله
فروید ،تروتسکی ،استالین و هیتلر بوده است -.رمانی از ژوزه ساراماگو
که در آن هیچ کدام از شخصیتها نامی ندارند -.نام کوچک شاعر
و درامنویس فوتوریست انقالبی روسیه که با شلیک گلوله به زندگی

خود خاتمه داد .او در یادداشتی نوشته بود«:برای همه ...میمیرم»...
 -۶ضمیر وزنی -یکی از پرکارترین نویسندههای ایرانی .او در طول عمر
ادبیاش در مشاغل گوناگونی همچون؛ معلم ،کتابدار در دانشسرای
تربیت معلم ،کارشناس آزمونسازی در سازمان اداری و استخدامی
کشور ،مسئول اسناد قدیمی در سازمان اسناد ملی ایران و همچنین
تدریس در دانشگاه ،فعالیت کرده است .از جمله آثار منتشر شدهی او
میتوان به مجموعه داستانهای «مسافرهای شب»« ،گلهای تماشا و
گل زرد»« ،درازنای شب»« ،این شکستهها» ،و «نه آدمی نه صدایی»
اشاره کرد - .سخن شیوا
 -۷رمانی از صادق چوبک که بر اساس واقعیت نوشته شده و اسامی
افراد نیز واقعی است .امیر نادری با تأثیر از این رمان فیلمی به همین
نام ساخته است - .کتابی از عبدالحسین زرینکوب دربارهی نقد و
تفسیر قصهها و تمثیالت مثنوی .نام این کتاب از شعری از موالنا
گرفته شده است.
 -۸نام کوچک نویسندهی «سفیدبرفی» ۶۰« ،داستان» و «۴۰
داستان» .او را پدر داستانهای پست مدرن میدانند .او در
داستانهایش از اصطالحات مخصوص و دست و پا شکسته،
پانوشتهای جعلی ،کنایههای پوشیده و عمیق ،خالقیتهایی مختلف
در چاپ ،طنزهای معنیدار و گیرا و حکایات بیاعتدال و افراطی
استفاد ه میکرد .نوشتههای او در ابتدا بسیار گنگ و نامفهوم بهنظر
میرسد .دلیل این امر وجود اتفاقات نامربوط ،پارگرافهای پرت و
بیربط و بعضی مواقع تشابهات بدون شباهت و در کل یک عدم
انسجام کلی در متون وی است - .از نویسندگان نسل سوم ادبیات
داستانی ایران .او داستاننویسی را از کارگاههای رضا براهنی آغاز کرده
و برندهی جایزهی گلشیری برای مجموعه داستان خود شده است.
 -۹داستان بلندی از کریستوفر فرانک ،نویسندهی فرانسوی ،که در آن
یک ضدآرمانشهر را به تصویر میکشد و فضایی مشابه رمان ۱۹۸۴
جورج اورول دارد .قسمتی از کتاب:

 اندرونی  -راه و روش کار -۱۰نام کوچک شاعر و مدرس دینی قرن سیزده قمری .دختر او
طاهره قرةالعین است که شاعر و از بزرگان آیین بابی است .غزلی
منسوب به طاهره:
گر به تو افتدم نظر ،چهره به چهره ،رو به رو
شرح دهم غم تو را ،نکته به نکته ،مو به مو
پی دیدن رخت ،همچو صبا فتادهام
از ِ
خانه به خانه ،در به در ،کوچه به کوچه ،کو به کو
میرود از فراق تو ،خون دل از دو دیدهام
دجله به دجله ،یم به یم ،چشمه به چشمه ،جو به جو
دور دهان تنگ تو ،عارض عنبرینخطت
غنچه به غنچه ،گل به گل ،الله به الله ،بو به بو
ابرو و چشم و خال تو ،صید نموده مرغ دل
طبع به طبع ،دل به دل ،مهر به مهر و خو به خو
جام سقراطی  -قوزیاش متعلق به صادق هدایت بود
 -۱۱فرید  -جزء کاملی از یک فیلم که معادل فصل در ادبیات است -
دوست  -نام خانوادگی نویسنده ،مجسمهساز و نقاش آلمانی برندهی
جایزهی نوبل ادبیات .رمان «طبل حلبی» او نمونهی برجستهی سبک
رئالیسم جادویی در اروپا به شمار میرود .قسمتی از کتاب:
«عادت کرده بود که وقتی دیگران دست تکان میدهند او
هم بدهد و وقتی دیگران فریاد میکشند یا میخندند یا کف
میزنند ،او هم همین کارها را بکند و همینجور بود که به آن
زودی به حزب وارد شد».

«به تو یاد خواهند داد که هر وقت تنها شدی از ترس فریاد
بکشی ،یاد خواهند داد که مثل بدبختها به دیوار بچسبی،
یاد خواهند داد که به پای رفقایت بیفتی و کمی گرمای
بشری گدایی کنی .یادت خواهند داد که بخواهی دوستت
بدارند ،بخواهی قبولت داشته باشند ،بخواهی شریکت باشند.
مجبورت خواهند کرد که با دخترها بخوابی ،با چاقها ،با الغرها،
با جوانها ،با پیرها .همه چیز را در سرت به هم میریزند ،برای
اینکه مشمئز شوی .مخصوص ًا برای اینکه از امیال شخصیات
بترسی .برای اینکه از چیزهای مورد عالقهات استفراغت بگیرد.
و بعد با زنهای زشت خواهی رفت و از ترحم آنها بهرهمند
خواهی شد و همچنین از لذت آنها .برای آنها کار خواهی کرد
و در میانشان خودت را قوی حس خواهی کرد و گلهوار به
دشت خواهی دوید ،با دوستانت ،با دوستان بیشمارت .و وقتی
مردی را ببینید که تنها راه میرود ،کینهای بس بزرگ در دل
گروهیتان به وجود خواهد آمد و با پای گروهیتان آنقدر به
صورت او خواهید زد که چیزی از صورتش باقی نماند و دیگر
خندهاش را نبینید ،چون او میخندیده است»...
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دکهی سیگارفروشی
شاعر ۹ :افقی جدول گلستان
ترجمهی جالل سلیمی
چیزی نیستم
چیزی نخواهم شد
منیخواهم چیزی بشوم.
با این همه متام رؤیاهای جهان در من است.
پنجرههای اتاقم:
اتاق یکی از آن میلیونها نفری که کسی چیزی دربارهاش منیداند
(گیرم که دانستند ،چه چیزی دستگیرشان میشود؟)
شام
به راز خیابانی باز میشوید که مردم پیوسته در آن در آمد و شدند،
خیابانی خالی از هر وهم و گامن،
واقعی و مسلم ،ناباورانه واقعی ،ناآگاهانه مسلم،
با ارساری که زیر سنگها و هستیها در جریان است،
با مرگی که دیوارها را مرطوب و موی آدمها را سفید میسازد،
با تقدیری که در کار راندن واگن هر چیزی است در جادهی نیستی.
امروز شکست خوردهام همچون کسی که حقیقت را دریافته باشد.
امروز روشن و صافم همچون کسی که با مرگ رودررو شده باشد.
و افزون بر یک وداع رسرسی نسبتی با اشیاء نداشتهام،
این بنا و این سمت خیابان صف درازی میشود
از واگنهای قطاری با صدای سوتی که مدام در
رسم میپیچد ،و حاصل این رفنت
تکانهای است در اعصاب و غژغژی در استخوان.
امروز رسدرگم و گیجم همچون کسیکه در حیرت و مکاشفه و فنا باشد.
امروز دو پاره شدهام
بین صداقت معطوف به واقعیت بیرونی
دکهی سیگارفروشی آن طرف خیابان
و صداقت معطوف به واقعیت درونی احساسم که میگوید
همه چیز اما یک رؤیاست.
در همه چیز عاجز ماندهام.
از آن زمانی که هدفی نداشتهام
شاید همه چیز به راستی هیچ چیز بوده است.
چه چیزی عایدم شد؟
زمانی که از پنجره پشتی خانهام پایین پریدم
با امیدهای بزرگ به بیرون از شهر رفتم
اما متام آنچه یافتم چمن بود و درختها
مردم هم آنجا بودند هامن مردم همیشگی
هامن مردمی که مثل مردم دیگر بودند.
از کنار پنجره عقب میکشم و روی صندلی مینشینم.
حاال به چه چیزی باید فکر کنم؟
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وقتی منیدانم چه هستم ،از کجا بدانم چگونه خواهم بود؟
آیا اندیشهام بودن است؟ من اما به خیلی چیزها بودن میاندیشم!
و چه بسیار مردم که همچنین میخواهند همه چیز باشند
پس همه چیز بودن محال است!
نبــوغ؟ در ایــن لحظــه صدهــا ه ـزار ذهــن خــود را نابغــه میپندارنــد درســت
مثــل مــن!
و تاریخ -که میداند؟ -از یک تن نیز نام نخواهد برد.
و فتوحات خیالی چیزی جز انبوه فضوالت نخواهد بود!
نه ،من به خود باور ندارم.
متام تیامرستانها پر از دیوانههایی است با یقینهای قطعی
و من بیباور آیا کسی هستم که کم و بیش از آنها محقترم؟
نه ،من چنین...

و همچنین منظومهی شمسی را و کهکشان راه شیری و بینهایت را.
(شکالت بخور ،دخرتک؛
شکالت بخور!
ببین در این دنیا متافیزیکی دیگر به جز شکالت نیست.
باور کن آموزههای متام ادیان بیشرت از دکان قنادی نیست.
بخور ،دخرتک ژولیده ،بخور!
کاش میتوانستم مثل تو به سادگی شکالت بخورم!
امــا وقتــی ورق نقــرهای دور شــکالت را م یکَنــم تــا پوســتهی کاغــذی آن
منایــان شــود،
میاندیشم:
همهچیز را به زمین پرت میکنم،
درست مثل زندگیام که دورش انداختهام).

در این لحظه،
در چنــد اتــاق زیــر شــیروانی یــا جاهــای دیگــر دنیــا نوابغیانــد کــه در رؤیــای
خیالپــرداز خودنــد؟
چه آرزوهای نجیب و عالی و درخشان
آری ،به راستی نجیب و عالی و درخشان
و شاید هم تحققپذیر،
کــه هرگــز نــور واقعــی آفتــاب را نخواهنــد دیــد و گــوش شــنوایی در مــردم
نخواهنــد یافــت!
دنیا از آنِ آنهایی است که برای فتح آن زاده شدهاند

اما دستکم از تلخی آنچه هرگز نخواهم بود،
خطوط عجوالنهی این اشعار به جای مانده است
رواقی ویران رو به سوی محال.
امــا دســت کــم تحقیــر بیمالمــت بــه خــود
هدیــه میکنــم،
دس ـتکم بــا ژســت باشــکوه دســت ،وجــودم
را مثــل لبــاس چــرک دور میانــدازم،
بیهیچ ترتیبی سیر اشیاء ادامه دارد،
و مــن در خانــه میمانــم بــ ی پیراهنــی بــر
تــن.
(تو ،تسلیده ،بیهستی و بسیار تسلیده،
تــو الهــهی یونانــی ،تراشــیده چــون تندیــس
زنــده،
فزادهی رومی ،نجیب و بیچاره
تو ارشا 
تو شاهدخت خنیاگران ،افسونگر و آراسته،
تــو مارکیــز ســدهی هجدهــمِ ،دکولتهپــوش و
منــزوی،
تو فاحشهی اسم و رسمدار نسل پدرامنان،
تــو یــک چیــز مدرنــی شــاید -منیدانــم چــه
هســتی-
هــر چــه هســتی یــا هــر چــه میخواهــی
بــاش ،امــا اگــر میتوانــی الهــا م دهــی
الهامگــر مــن بــاش!
قلب من یک سطل خالی شده است.
ماننــد آدمهایــی کــه بــه ارواح متوســل میشــوند مــن نیــز بــه خــود
متوســل میشــوم امــا چیــزی در خــود منییابــم
کنار پنجره میروم خیابان را در وضوح مطلقش میبینم.
مغازههــا را میبینــم ،پیادهروهــا را میبینــم ،ماشــینهای گــذران را
میبینــم،
وجودهای زنده ملبسی را میبینم که از مقابل هم میگذرند،
و سگها را میبینم که مثل هر کسی هستی دارند،
و متام اینها بار سنگینی میشود بر دوشم همچون حکم تبعید،
و همه چیز بیگانه است مثل هر چیز دیگر).

نه از آن کسانی که خیال فتح آن را در رس داشتهاند
هر چند که سزاوار باشند!
رؤیاهایی در رس داشتهام بیشرت از آنچه ناپلئون داشت.
بسی بیشرت از مسیح ،انسانیت را در سینهی خیالیام جای دادهام.
پنهانی فلسفههایی بافتهام که کانت ابدا ً ننوشت
من اما ،هامن ساکن اتاقک زیر شیروانی هستم و همواره خواهم بود
حتی اگر آنجا زندگی نکنم؛
من همیشه کسی خواهم بود که برای این زندگی زاده نشده؛
من همیشه کسی خواهم بود که استعدادی در خود دارد؛
مــن همیشــه کســی خواهــم بــود کــه کنــار دیــوا ِر بــی در ،در انتظــار گشــوده
شــدن در بــه رس م یبَــ َرد؛
کسی که ترانهی الیتناهی را در آشیان ماکیان خواند
و صدای خدا را از درون چاه رسپوشیده شنید.
باور به خودم؟ نه ،به هیچ وجه
بگذار طبیعت بریزد بر رس بیقرارم
خورشیدش را ،بارانش را ،و بادی که موهایم را آشفته سازد،
و دیگران ،خود دانند اگر که بیایند یا نیایند.
ما اسیران دلخستهی ستارگان،
پیش از ترک رختخوابمان متام عامل را فتح میکنیم،
بیدار که میشویم گنگ و مبهمیم،
از جا که برمیخیزیم ناشناس و بیگانهایم،
خانه را که ترک میکنیم متام کرهی زمین را ترک میکنیم

من زندگی کردم ،درس خواندم ،عاشق شدم ،حتی ایامن آوردم،
و امــروز هیــچ گدایــی نیســت کــه بــه او حســادت نکــرده باشــم ،بــدان
ســبب کــه او مثــل مــن نیســت.
به کهنهپارهها و زخمها و دروغهای هر یک که مینگرم
بــه خــود میاندیشــم :شــاید هرگــز هیچکــدام را انجــام نــدادهای ،نــه
زندگــی ،نــه خوانــدن ،نــه عشــق ،نــه ایــان
(چــون در حقیقــت انجــام هــر کاری ممکــن و در عیــن حــال ناممکــن
اســت).
شاید وجودت تنها چون مارمولکی باشد که دمش را کندهاند،
دمی کنار مارمولک در حال پیچ و تاب.
من ندانسته چیزیهایی ساختم نه چندان مفید،
وانگهــی چــه چیزهــای دیگــر میتوانســتم بســازم؛ حــال کــه از انجامــش
ناتــوان بــودم.
بــا ماســکی کــه پوشــیدم بــه قیافـهی دیگــری
در آمــدم
و خود را بیدرنگ کسی دیگر شناختم
نتوانستم انکار کنم که در خود گم شدم.
آنگاه که کوشیدم ماسک را در آورم،
دیدم به صورتم چسبیده است.
دســت آخــر آن را در آوردم و خــود را در آینــه
نــگاه کــردم،
از درون پیر شده بودم.
مســت بــودم ،منیخواســتم بدانــم چگونــه
لباســی را بپوشــم کــه
از تن در نیاورده بودمش.
ماسک را در صندوقچه خواباندم
درســت مثــل ســگی کــه صاحبــش لوســش
کــرده باشــد
چرا که این چنین بسا بیآزار است.
و مــن کــه اینــک ایــن داســتان را مینویســم؛
میخواهــم ثابــت کنــم کــه آدم اصیلــی
هســتم.
ای جوهر موسیقایی اشعار بیفایدهام
آه اگر تنها میتوانستم تو را بنگرم چون چیزی که خود ساختهام
به جای چهرهی همیشگی سیگارفروش آن طرف خیابان
زیر پا مینهادم هوشیاری هستی را
مثل فرشی که مستی روی آن سکندری خورده باشد
یا پادری بیارزشی که کولیها دزدیده باشند.
اینک سیگارفروش به سوی در میآید و هامنجا میایستد.
خم میشوم و با ناراحتی نگاهش میکنم
آمیخته با رنج نیمهپریشان روحم.
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او هم میمیرد ،من هم میمیرم.
او تابلو رسدر مغازهاش را ترک خواهد گفت و من شعرهایم را.
رسانجام نه نشانی از نشان او خواهد ماند نه نشانی از شعرهای من.
رسانجام خیابانی که تابلو در آن است خواهد مرد
و زبانی که شعرهایم را در آن مینویسم.
آنــگاه ســیارهی گــردان ،جایــی کــه اینهــا همــه در آن اتفــاق میافتــد خواهــد
مرد.
در سیارههای دیگر از سیستمهای ساموی دیگر موجوداتی شبیه انسانها
چیزهایــی خواهنــد گفــت شــبیه شــعر و زیــر چیزهایــی زندگــی خواهنــد کــرد
شــبیه تابلــو.
همیشه یکی با دیگری مواجه میشود.
همیشه چیزی به بیفایدگی چیز دیگر است.
همیشه محال مانند واقعیت احمقانه است.
همیشه راز درون به اندازه راز بیرون حقیقی است.
همیشه این یکی یا همیشه آن دیگری ،یا نه این یکی نه آن دیگری.
مردی داخل دکهی سیگارفروشی شده است (آیا میخواهد سیگار بخرد؟)
و ناگهان واقعیت دلفریب بر من آوار میشود.
بــا نیمخیــزی از روی صندلــی بــه خــود میآیــم -پرتــوان ،مطمــن ،انســانوار-
ســعی میکنــم اینهــا را بــه شــعر در آورم هــر چنــد عکســش را گفتــه باشــم.
همچنان که به نوشنت آنها میاندیشم سیگاری روشن میکنم،
و در آن سیگار ،مزهی آزادی از متام افکارم را میچشم.
دود سیگار را همچون دنبالهای از خود تعقیب میکنم
و لذت میبرم ،از لحظهای حساس و مناسب
که از متام پندارها رها میشوم

M.C. Escher- Metamorphosis I

12

جیم

و آگاه از اینکه متافیزیک نتیجهی منطقی فقدان یک احساس خوب است.
آنگاه برگشته روی صندلی مینشینم
و به سیگار کشیدن ادامه میدهم.
زمانی دراز به سیگار کشیدن ادامه خواهم داد
تقدیر اگر بگذارد.
(اگر با دخرت زن رختشو ازدواج میکردم
شاید االن خوشبخت بودم).
از روی صندلی بلند میشوم ،کنار پنجره میروم.
مــردی از دکــهی سیگارفروشــی بیــرون میآیــد (آیــا ســکهها را در جیــب
شــلوارش میریــزد؟)
آه ،آن مرد را میشناسم :او «استیوز» است بیهیچ متافیزیکی.
(سیگارفروش دم در آمده است).
تحت غریزهی غیبی «استیوز» رس بر میچرخاند و مرا میبیند.
دست تکان میدهد :سالم
داد میزنم :سالم «استیوز!»
و جهان خود را در من شکل میبخشد
بیهیچ آرمان و امیدی
و سیگارفروش لبخند میزند.

موریس اِشر
M.C. Escher

موریس کرنلس اشر ،هنرمند گرافیککار هلندی و متولد  17ژوئن
 1898است.
او آثار ماندگاری از حکاکی روی چوب ،چاپ سنگی و قلمزنی
سایهروشن خلق کرده است که در اغلب آنها از محاسبات ریاضی
الهام گرفته است .شهرت وی در جهان نیز به خاطر آثار ملهم از
ریاضی اوست.
ویژگی کارهای او ،استفاده از اشکال و عملیات ریاضی است .ازجمله
اشیای غیرممکن (اشیائی که از نظر فیزیکی وجودشان غیرممکن
است ولی در نگاه اول فقط عجیب به نظر میرسند .و در دنیای واقعی
بعضی از این اشیا ممکن است در اثر خطای چشم ،دیده شوند،).
اکتشاف بینهایت ،انعکاس ،تقارن ،پرسپکتیو ،بریدن یا امتداد اضالع
و زوایای چندوجهیها ،هندسهی هذلولی ،موزائیککاری و مانند
آنهاست.
آثار اولیهی او از طبیعت الهام میگرفت .مطالعهی حشرات ،مناظر،
گیاهانی مثل گلسنگها ،نظر اشر را به خود جلب میکرد .همهی این
عناصر به عنوان جزئیات در آثار هنری او مورد استفاده قرار گرفته
است.
اشر دانشآموختهی رشتهی طراحی در هارلم و طرحهای ابتداییاش
تاثیرپذیرفته از استادش «جسرون دمسکیتا» بود .اما پس از سفر
به ایتالیا و اسپانیا و برخورد با معماری و کاشیکاریهای الحمرا و
مسجد جامع قرطبه ،بیشتر به ساختار ریاضی عالقهمند شد ،و تمرکز
بیشتری در به تصویر کشیدن ایدههای شخصیاش یافت.
از آثار معروف او میتوان به «دستانی که نقاشی میکنند»« ،آبشار» و
«نسبیت» اشاره کرد .از آثار او در انواع مقاالت فنی استفاده میشود و
کارهایش بر روی جلد بسیاری از کتابها و آلبومها نقش بستهاست.
او یکی از منابع الهام عمده «داگالس هافستادر» در نگارش کتاب
«گودل ،اشر ،باخ» در سال  ۱۹۷۹بود.
اشر در مارس  1972در سن  73سالگی در «بارن» هلند درگذشت.
تعدادی از اثار او را میتوانید در این مجله مشاهده کنید.
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افقی
 -1کارگردان فیلم «مرثیهای برای یک رؤیا» -نویسندهی «آبروی از
دست رفتهی کاترینا بلوم»
 -۲مؤلف را کشت -گیاهخوار
-3بایگانی  -بیپرده و صریح -نوعی رنگ زرد که از ترکیب زرد و قرمز
و آبی با درصدهای معین تهیه میشود و در رنگهای اکرلیک و روغن
یکی از پرکاربردترینهاست.
ِ
ساعت آن اثری از گابریل گارسیا مارکز است -سبک نوشتار رمان
-4
«آرزوهای بزرگ» اثر چارلز دیکنز
 -5به عنوان لقب برای الهههای مادر گوناگون در روم باستان به
کار میرفته است-ارسطو معتقد بود که شعرا ،فالسفه ،هنروران و
سیاستمداران بزرگ عموماً دچار آن هستند.
 -6نام کوچک کارگردانی که سهگانهی «روزهای وحشی بودن»« ،حال
و هوای عشق» و « »2046را ساخت -بخشی از نام آلبوم موسیقی به
خوانندگی همایون شجریان و آهنگسازی سهراب پورناظری
 -7هگل از حیث پدیدارشناسی آن را بررسی کرد و حول آن کتاب
نوشت و همچنین نام کوچک نویسندهی کتاب «خوشههای خشم»-
نمایندهی بخشایش ایزدی در ایران باستان و نام کوچک یک گنجشک
معروف که بالهای زیادی سرش میآید -نام روستایی در استونی که به
نام آلمانی خود یعنی  Haakhofنیز شناخته میشود.
-8پادشاه خدایان در اساطیر یونان که سالحش آذرخش است -.نظر
 -9بازیگر فیلم «ددمن» -گلهی گوسفند و خوک و امثالهم -نام یکی
از فیلمهای محسن مخملباف بدون فلسفهاش
 -10اسپویل کردن -خرسی که اکبر و اصغرش معروف است -نام
کوچک بازیگر آمریکایی که بیشتر به خاطر بازی نقش امی فارافاولر در
سریال بیگبنگ تئوری مشهور شده است.
-11منشأ آیین «عشای ربّانی» در میان مسیحیان و نام اثری از
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لئوناردو داوینچی -نابسامان ،شوریده و همچنین یکی از موسیقیهای
محلی جنوب ایران
 -12آگهی در قالب گزارش -محل زندگی انسانها در پایان پروسهی
تغییر آهسته در رمان «مجمعالجزایر گاالپاگوس» اثر کورت ونهگات
عمودی
-1هم در پاسور کاربرد دارد و هم در جگرکی
 -2نام دیگر شعر سیزدهمین حواری مایاکوفسکی
 -3اشتراک «دروازهی قدیم توکیو»« ،آکیرا کروساوا» و «ریونوسوک
آکوتاگاوا» -خون عربی
 - 4پهلوان سرشناس خاندان سام در شاهنامه -نام کوچک کارگردان
معروف فیلمهای ابرقهرمانی که یکی از فیلمهایش باعث واکنش منفی
ایرانیان شد -نقشهی انگلیسی
 -5حق خاصی است برای اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل
متحد -نام کوچک کارگردان معروف انگلیسی که مدتی همسر مدونا
بود و جیسون استاتهام را به دنیای سینما معرفی کرد -.هم میشود با
آن قالی کرمان بافت و هم صدای مخالف را خفه کرد.
 -6لوکیشن یکی از فیلمهای «وودی آلن» -به آواز گفتند کای  /...چو
اسفندیاری تو از بهر تخت (فردوسی)
 -7از دادائیسم نشأت گرفته است -حرف اضافهی مفعولی
 -8کوشک -قید پیشوند مشارکت
« -9تو» انگلیسی -وارونهی نویسندهی  -1984حرص و طمع
 -۱۰بازیگر فیلم «علم خواب»
 -11دیوارنویس و گرافیتیکار انگلیسی که کسی از هویت اصلی او
خبر ندارد -نام کوچک کارگردان فیلم «کاگه موشا»
 -12بسیاری ،ویکتور هوگو را بنیانگذار اصلی این سبک در ادبیات
میدانند.
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افقی:
 -۱کتابی نوشتهی هاینریش بل ،نویسندهی آلمانی که نمایانگر
جامعهی آلمان تحت تأثیر هیتلر و سالهای بعد از جنگ است .این
رمان ،زوایای مختلف جامعه از جمله عقاید سیاسی و مذهبی ،مسائل
زناشویی ،تعارضات بین کاتولیکها و پروتستانها ،تأثیر جنگ بر
خانوادهها و بسیاری موارد دیگر در آلمان را نقد میکند.
 -۲گونهای موسیقی کالمی و ادای گفتار با ریتم است که در دههی
 ۱۹۶۰توسط سیاهپوستان آمریکایی به وجود آمد و نوعی سالح
مبارزهی جوانان سیاه با تبعیضهای نژادی در آن زمان بود -.یکی
از بزرگترین جشنوارههای فیلم که کیارستمی برای فیلم «طعم
گیالس» این جایزه را گرفته بود -.کمدین ،بازیگر ،کارگردان ،نویسنده
و موسیقیدان آمریکایی که  ۱۹بار نامزد و  ۴بار برندهی اسکار شده
است .از کتابهای او که در ایران ترجمه شده است میتوان به «مرگ
در میزند» و «بی بال و پر» اشاره کرد.
«جبهخانه» که از ابزار باربری است - .او
 -۳جواب سوال ۲۷جدول ّ
 اوی خارجکی مونث  -معبودی باطل و دروغین ،ساحر یا شیطان -۴تکرار حرف ربط
 -۵نامزد جایزهی نوبل ادبیات ،پدر داستان کوتاه فارسی و آغازگر
سبک رئالیسم در ادبیات فارسی -.در میقاتش نام کتابی از جالل
آلاحمد است -.خرام و رفتاری با ناز
 -۶برای موزماهیهاست -حرف ربطی برای انتخاب کردن -کار سخت
و زشت
 -۷تیمار کنندهی اسب -در او الکل اثر کرده است - .تکرار حرف
 -۸زندگی -صوت نفرت -رئیسجمهوری که تاریخ بردهداری در
امریکا را خاتمه داد.
 -۹نویسنده و مترجم ایرانی که در نوشتهها و گفتار خود از واژههای
پارسی سره استفاده میکند.
 -۱۰نام کوچک ترانهسرا ،آهنگساز و تهیهکنندهی آلمانی که در سه
آلبوم «انیگما» نوازندهی گیتار بود -.یکی از فرماندهان جنگ ایران و
عراق که شرق و غرب تهران را به هم متصل میکند-.
 -۱۱رمانی اثر نویسندهی اسپانیایی سروانتس و از برجستهترین
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نمونههای رمان پیکارسک .سروانتس این اثر را در زندان نوشته است-.
هاون و نیز تخم کتان
 -۱۲شاعر و نویسندهی کتابهای جنایی که از شخصیتهای هرکول
پوآرو و مارپل در مجموعه داستانهایش استفاده کرده است .او با
نگارش کتاب «کشتارهای تکنگاره» بار دیگر کاراکتر هرکول پوارو
را زنده کرد -.جارو
عمودی:
 -۱شاعر و نویسندهی دوبلینی و خالق آثاری که آغازگر شیوهی
جریان سیالذهن بود.
 -۲لولههایی با سایزهای مختلف در سراسر بدن -دفتردار آمریکایی
ک ه با پریدن از طبقهی  ۸۶ساختمان امپایر استیت خودکشی کرد
و عکسی که از جنازهاش دقایقی بعد از خودکشی گرفته شده ،به
«زیباترین خودکشی» مشهور است +( .عکس)
 -۳درازترین عضو بدن  -هنر خارجی -ساز موردعالقهی رضا براهنی
 -۴هنرپیشهی زن امریکایی که بازیگر فیلم «زندگی دیوید گیل» نیز
بوده است.
 -۵نویسنده ،شاعر و روزنامهنگار اهل ترکیه که به خاطر دیدگاههای
سیاسیاش هدف سانسور حکومت بود .او دو بار به خاطر نوشتههایش
زندانی شد .او در سال  ۱۹۴۸هنگام تالش برای فرار از چنگ مأموران
دولت ترکیه در مرز بلغارستان به ضرب گلولهی مأموران نهادهای
امنیتی کشته شد .کتاب او با نام «مادونا با پالتوی پوست» امروزه
بخشی از کتب درسی دبیرستانی در بلغارستان است -.تکرار حرف
زنبور  -نمایشنامهنویس اتریشی خالق آثاری چون «کاسپار» و
«توهین به تماشاچی»
 -۶چین و چروک بداخالق  -نام کوچک شاعر ،نویسنده و مترجم
اهل اوکراین .او یکی از شناختهشدهترین و مهمترین نویسندگان زن
اوکراینی و نیز یک فمنیست و کنشگر سیاسی بوده است.
-۷نشانهشناش ،فیلسوف و نویسندهی ایتالیایی که جزء مهمترین
زبانشناسان و نشانهشناسان ساختارگرا بهشمار میرود .معروفترین
اثر او «نام گل سرخ» است - .نویسنده و فیلسوف فرانسوی و خالق
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آثاری چون «فلسفه در اتاق خواب» و «عاشقانههای زندان» ،بر
اساس زندگینامهی او فیلم «قلمپرها» ساخته شده است -.سنگریزی
درشتتر از ماسه و کوچکتر از ریگ را میگویند
 -۸نام دختر کارل مارکس که فعال و مبارزی سیاسی بود .او
کشتارهای دسته جمعی زندانیان سیاسی ایرلندی در انگلستان را
در آثارش به دقت شرح داده است -.تعداد نفرتانگیزهای کوئنتین
تارانتینو  -پیشوای سر بریده
 -۹در عربی «بیایید به پایان برسیم»
 -۱۰رمانی از میالن کوندرا که بر اساس آن فیلمی نیز ساخته شده
است -بود و نبودش را در اول قصه مشخص میکنند
 -۱۱نویسنده ،روزنامهنگار و سیاستمدار امریکای جنوبی که در سال
 ۱۹۹۰نیز نامزد ریاست جمهوری پرو شد اما از رقیبش شکست
خورد .او در سال  ۲۰۱۰برندهی جایزه ی نوبل ادبیات شد -.مقابل دور
 -۱۲روستای اجدادی کارگردان فیلمهایی مثل «هیچ»« ،اسب
حیوان نجیبی است» و «بیخود و بیجهت»
 -۱۳نویسنده و منتقد ادبی اهل بریتانیا که از مشهورترین
تفسیرکنندگان نظریهی رومن یاکوبسن دربارهی مباحث مربوط به
زبانپریشی در بررسی سبکهای ادبی است .او عضو انجمن سلطنتی
ادبیات است و در سال  ۱۹۸۸به پاس خدماتش به ادبیات نامش در
فهرست مفاخر قرار گرفت و صاحب نشان افتخار امپراطوری بریتانیا

شد -.قاتل مشهور آمریکایی که فرقهای به نام خود داشت و به همراه
پیروانش ،مجموعهای از قتلها را انجام داد .او تنها تحت تاثیر مواد
مخدری مانند  LSDنبود بلکه کارهای هنری و موزیک آن دوره نیز
تاثیر زیادی رویش داشت به ویژه آهنگ  Helter Skelterاز آلبوم
ی زیادی به
 White Albumگروه بیتلز .او اعتقاد قوی و عالق ه 
مفهوم آرماگدون از کتاب  Revelationsداشت و همچنین تعالیم
ساینتولوژی را مورد بررسی قرار میداد و به فرقههای مبهم کلیسایی
عالقه داشت ،مانند کلیسای قضاوت نهایی .او در آگوست ۱۹۶۹
گروهی از وفادارترین پیروان خود را جمع کرد تا حمام خونی علیه
ستارههای هالیوود و کسانی که زیبا بودند راه بیندازد .یکی از قربانیان
شارون تیت ،بازیگر معروف سینما و همسر رومن پوالنسکی ،سینماگر
مشهور بود که در تابستان سال  ۱۹۶۹بطور بیرحمانهای مورد اصابت
ضربات چاقوی پیروان فرقهاش قرار گرفت.
 -۱۴عضو عضالنی تلمبهزن -دورهای تاریخی مابین سدهی پانزده تا
بیست میالدی که واجد جنبشهای متعدد فرهنگی و عقالنی است.
همچنین ،بههمراه اندیشهی انتقادی ،نام کتابی است از بابک احمدی
 -۱۵فیلسوف فرانسوی که به عنوان واضع نام «جامعهشناسی» و
بنیانگذار جامعهشناسی نوین و دکترین پوزیتیویسم شناخته شده
است.
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جدول وودی آلن

وی ،آنیما در ضمیر ناهشیار مرد به صورت یک شخصیت درونی
زنانه جلوهگر میشود و آنیموس در ضمیر ناهشیار زن به صورت یک
شخصیت درونی مردانه پدیدار میشود.
 -8کیفی نیست  -گرم کردن دستها با بخار دهان
 -9باران نرم و ریز  -شبهایش را با رؤیای پنبهدانه سحر میکند.
 -10نام خانوادگی بازیگر زنی که از همکاریهایش با «وودی آلن»
میتوان به فیلمهای «اسکوپ» و «ویکی کریستینا بارسلونا» اشاره
کرد.
 -11ششمین فیلم بلند «دیوید فینچر» که بر اساس رمانی از «رابرت
گری اسمیت» ساخته شده است.
« -12ترز» را به ابتدایش اضافه کنید تا نام کتابی از «امیل زوال»
نویسنده و روزنامهنگار فرانسوی به دست بیاید .این کتاب نخستین بار
در سال  ۱۸۷۱منتشر شد.

کن سال  ،1995نامزد بهترین فیلم کوتاه سال شد - .راز  -سست
و تنبل
 -3کلمهی وعید و تهدید  -به عروسکگردانی گفته میشود که
اهل مناطق آذربایجانینشین است و با تکان دادن عروسکی چوبی
و تزئینشده از یک بز نر ،به نوروزخوانی میپردازد - .زاهد و دیندار
 -4نام خانوادگی واقعی «وودی آلن»
 -5شستشوی انگلیسی  -گفتگوی کوتاه  -بعضی ظاهرش را میبینند
و بعضی پیچشش را
 -6محل فیلمبرداری که در استودیو یا بیرون از آن قرار دارد و دکورها
در آنجا بسته شده و آما دهی فیلمبرداری است -من و تو  -جورچین
 -7فیلسوف و روانپزشک سوئیسی .از آثار او میتوان به کتاب «انسان
در جستجوی هویت خویشتن» و «انسان و سمبولهایش» اشاره
کرد .او در آثار خود به آنیما و آنیموس اشاره میکند که در بخش
ناهشیار ذهن افراد نقشی کلیدی ایفا میکنند .بر اساس گفتههای
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 -۱بازیگر زن اسپانیایی که با فیلم «خامون خامون» به کارگردانی
«بیگاس لونا» وارد سینما شد و با فیلم «آسمان وانیلی» به کارگردانی
«کامرون کرو» که در آن با «تام کروز» همبازی بود ،به شهرت رسید.
 -۲آوا و آهنگ  -خاندان  -معروف و شناختهشده
قصه که معموالً پس از نقطهی اوج داستان رخ
 -۳نقطهای در طرح ّ
داده و باعث گشایش گره افکنیهای قبلی شده و سرنوشت قهرمان و
انتهای داستان را معلوم میکند - .نوعی از تقلید
 -۴نام کوچک خوانندهی جوان آمریکایی که بیشتر به خاطر حضور در
گروه «پاپ راک جوناس برادرز» شناخته میشود.
 -۵از شیوههای ادبیات داستانی و نمایشی که ممکن است بیانی از
واگویههای درونی شخصیت در تنهاییاش باشد و یا شکلی بیرونی
داشته باشد که با صدایی مشخص ،برای شنوندگان روایت میشود - .از
دیدنیها
 -۶نام فیلمی به کارگردانی «وودی آلن» محصول سال  2006که
«هیو جکمن» نقش اول مرد آن را به عهده دارد -.نام فیلمی به
کارگردانی «رابین دیویس» محصول سال  1982که «آلن دلون» و
«کاترین دنو» در آن به ایفای نقش پرداختهاند.
 -۷نوازندهی مشهور کالرینت ،که «وودی آلن» بعد از ورود به
تلویزیون ،نام کوچک او را بر خود نهاد - .فیلمی محصول سال 1979
به کارگردانی «وودی آلن» که در آن با «مریل استریپ» همبازی شد.
 -۸چه چیز؟  -عصارهی جلبک قرمز که در تهیهی محیط کشت
میکروبی کاربرد داشته ،و به خاطر خاصیت ژلهای خود میتواند
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۲

جایگزینی گیاهی برای ژالتین ،نگهدارندهی مربا ،و غیره باشد.
 -۹نام فیلمی از «وودی آلن» و با بازی خود او ،که در آن شخصیت
اصلی به دنبال میل به حل شدن میان جمع ،مانند آفتابپرست تغییر
ظاهر میدهد« .میا فارو» از دیگر بازیگران این فیلم است.
 -۱۰نوعی خاک در گروه ریزدانهها که در ساختمانسازی و آجرسازی
از آن بسیار استفاده میشود  -نام فیلمی به کارگردانی «مورا استفنز»
که «دارن آرنوفسکی» تهیهکنندگی آن را به عهده داشته و «لینا
هیدی» ملکهی لنیستری سریال «بازی تاج و تخت» ،در آن به ایفای
نقش پرداخته است.
 -۱۱اگر یک خال به آن بچسبانیم ،ویروسی خواهد ساخت که میتواند
در نواحی مختلف بدن ،خودش را به شکل تاولهای ریز نشان دهد.
 -۱۲لقبی که همکالسیهای دورهی دبیرستان «وودی آلن» ،به خاطر
رنگ موهایش به او داده بودند.
 -۱۳بخشی از نام فیلمی به کارگردانی «جان تورتورو» که «وودی
آلن» و «شارون استون» در آن به ایفای نقش پرداختهاند .ریشهی
اصلی این کلمه ،فرانسوی است.
عمودی
 -1بعد از «پینگ» میآید  -یکی از صور فلکی جنوبی ،که همسایهی
صورت فلکی «سه پایه» است.
 -2اسم کوچک کارگردانی اهل ترکیه که نخستین بار با ساخت فیلم
کوتاه و بدون دیالوگ «پیله» به شهرت رسید .این فیلم در جشنوارهی
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افقی
 -۱مکتبی که پیوسته از قلمرو انتقاد گریزان است و ماهرانه خود را از
تشریح و توصیف نجات میدهد .شاعران این مکتب همان هدفهایی
را که شاعران «دورهی انحطاط» داشتند برای خود برگزیدند« .موره
آس» برای اولین بار نام این مکتب را در بیانیهای که برای آن نوشته
شده بود به کار برد .شعری که در این مکتب زاده میشود ،دشمن
نظریات تعلیمی و فصاحت و مبالغه و حساسیت ساختگی و تصویر
«اوبژکتیو» است و میکوشد فکر را به صورتی که حواس را مخاطب
قرار دهد بیان کند .آثار هنری این مکتب تا حد امکان باید از واقعیت
عینی دور و به واقعیت ذهنی نزدیک شود .صفت اساسی هنر این
مکتب این است که هنرمند تا تصور «فکر مطلق» پیش نرود .بعضی از
هنرمندان افراطی این مکتب به علت تغییر تمام قواعد دستور زبان و
اصولی که حاکم بر روابط کلمات بود ،حتی از تشریح و بیان آثارشان
عاجز بودند .از هنرمندان این مکتب می توان به شارل بودلر ،استفان
ماالرمه ،موریس مترلینگ اشاره کرد .نمونهای از آثار این مکتب را به
نام «مصوتها» اثر «آرتور رمبو» در صفحات دیگر نشریه بخوانید.
 -۲یکی از کسانی که در روز هشتم فوریه  ۱۹۱۶در کافه «تراس»
شهر زوریخ سوییس ،در روز مراسم تولد دادا حضور داشتند .قسمتی
از هفت بیانیهی دادا به نام «بیانیهی آقای آنتیپیرین» نوشتهی این
نویسنده است .به گفتهی خود نویسنده ،این متن نوعی موضعگیری
بر ضد مدرنیسم فوتوریستی است که آن را در ردیف احساساتبازی
بورژوازی قرار میدهد و نیز بر ضد آموزههای تعصبآلود که میخواهند
هنر را در چهارچوب مقوالت تنگ زندانی کنند است .شعری از او:
انگشتان خمیدهات درازتر میشوند
وقتی
ِ
سوی چشمها سرخم میکنند
و
ِ
برای فشردن
شعله فریاد سرمیکشد
تو آنجایی زی ِر لحاف
ِ
ساعت ناهار
و مغازهها کارمندانشان را در
به بیرون تف میکنند
خیابان آنها را با خود میبرد
ِ
زنگ ترامواها میشکند
معنای راستین را
این
ِ
(ترجمه :رباب محب ،از کتاب «دادا همه چیز است»)
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 فیلمی از اسپایک جونز -۳یکی از سه همسر مریلین مونرو که خود نیز سهبار ازدواج کرده
بود .او نمایشنامهنویسی از نسل نویسندگان بزرگ تئاتر معاصر جهان
است و در تحول تئاتر مدرن نقش مهمی داشته است .او سه جایزهی
اصلی نمایشنامهنویسی یعنی «پولیتزر»« ،تونی» و جایزهی «حلقهی
منتقدان نمایشنامهنویسی» نیویورک را از آن خود کرده است .وی را
استاد دیالوگنویسی مینامند- .یک ابزار دستی که شامل یک سر
محکم و یک دسته است .در نوع دوسر آن ،یکی از سرها نوک تیز
و یکی صاف و پهن است و مردم نسبت به موردی که میخواهند
استفاده کنند یکی از دو سر را به کار میبرند .نوع یک سر آن نیز
موجود است.
 -۴در اسطورههای یونان ،دختر ایناخوس و ملیا است -شاعر و
نمایشنامهنویسی که رئیس جمهور شد - .یکی از حروف الفبا
 -۵اولین نویسندهی زادهی قارهی افریقا که موفق به کسب جایزه نوبل
ادبیات شد .وی یکی از متفکران مکتب اگزیستانسیالیسم شناخته
میشود که البته خود این برچسب را رد میکند .همچنین او شیفتهی
فوتبال بود و بهعنوان دروازهبان به طور جدی به این ورزش میپرداخت.
او میگوید «خیلی زود یاد گرفتم که توپ هیچگاه از طرفی که فکر
میکنید ،نمیآید و این درس در زندگیام ،بهخصوص در پاریس که
هیچکس با دیگری روراست نیست ،خیلی به دردم خورد ».با مرگ او
اگزیستانسیالیسم بهتدریج خاموشی میگیرد -.ماه سیگاری
 -۶دخت ِر آن نخستین فیلم ناطق فارسی بوده است -.بیست و سومین
حرف الفبای عربی و دوازدهمین حرف از حروف الفبای عبری -حرف
اول یکی از جنبشهای هنری قرن بیستم است که آثار رنه ماگریت،
لویی آراگون ،سالوادور دالی و برتون جزو آن قرار می گیرد - .یکی از
حروف الفبا
 -۷الفت  -جریانی بینالمللی در هنرهای کاربردی ،معماری و به ویژه
در هنرهای تزئینی که بهعنوان یک واکنش در برابر هنر آکادمیک در
قرن  ۱۹پدید آمد .این جریان یک سبک هنری فراگیر یا جهانشمول
( )total art styleاست که شامل گسترهی وسیعی از هنرهای
تزئینی مثل معماری ،نقاشی ،گرافیک ،طراحی داخلی ،جواهرات،
مبلمان ،منسوجات ،سرامیک ،شیشهگری و فلزکاری میشود.
 -۸اتاق کنترل فنی تصویر -شهری در ایالت نیوجرسی که استیون
اسپیلبرگ دوران کودکی و نوجوانی خود را در آن گذراند.

۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲

 -۹ضدالتهاب ژلهای که برای تسکین التهاب مفاصل ،قاعدگی
دردناک ،حمالت نقرس و آسیبهای حین ورزش استفاده میشود-
عدد اروتیک
 -۱۰رمانی از هرمان هسه که آن را با نام مستعار امیل سینکلر به
چاپ رسانده است -.نام کوچک نویسنده و کشیش انگلیسی ایرلندی
که کتابی از او به نام «زندگی و عقاید آقای تریسترام شندی» ،عنوان
اولین رمان نوشته شده به سبک جریان سیال ذهن را یدک میکشد.
او عالوه بر کتابهایش ،موعظهها و خاطرات بسیاری نیز نوشته است،
در سیاست محلی درگیر بوده و سرانجام در لندن بعد از سالها مبارزه
با بیماری سل درگذشته است .مدرنیستها بیشترین الهام را از آثار
او گرفتهاند .نویسندگانی مثل جیمز جویس ،ویرجینیا وولف و از
معاصران دیوید پینچون ،دیوید فاستر واالس و ایتالو کالوینو ،یکی از
آثار او را جد تمام رمانهای پیشروی قرن بیستم میدانند.

 -۱۱حرفی که به معنای خطای سهوی در گفتار و انجام کارهاست-
معدوله و عطف و ربط و معیت و مقابله و استبعاد و میانوند و اشتقاقی
از انواع آن هستند -.نایبالسلطنه
 -۱۲کشوری که بسیاری از مکاتب ادبی در پایتخت آن ظهور یافت.
به دلیل شکل نقشهی این کشور ،به آن لقب ششضلعی دادهاند .این
کشور چهارمین کشور دارندهی بیشترین میراث جهانی یونسکو در
جهان است که به همین دلیل ،هر ساله بیش از  ۸۳میلیون گردشگر
خارجی جذب این کشور میشوند؛ آماری بیش از هر کشور دیگری در
جهان .رتبهی پنجم در بین سایر کشورها از نظر بودجه و هزینههای
نظامی و رتبهی سوم از نظر ذخایر هستهای متعلق به این کشور
است .همچنین از دید اقتصادی ،پنجمین اقتصاد بزرگ جهان و از
نظر برابری قدرت خرید رتبهی هفتم جهان متعلق به آن است -.حرف
خوردنی
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عمودی
 -۱حرف اول مکتبی که پیوسته از قلمرو انتقاد گریزان است و ماهرانه
خود را از تشریح و توصیف نجات میدهد-.مجسمهی «سوگ مریم» و
ی است.
«داوود» از آثار مشهور اوست-.به همراه نشر یکی از صنایع ادب 
 -۲سازندهی واژهی «فرهنگ» .او «فرهنگ» را در مقابل «آنارشی»
قرار میدهد .عمده شهرت او به خاطر کتاب «فرهنگ و هرج و مرج»
است که میتوان آن را از نخستین آثار در زمینهی مطالعات فرهنگی
به حساب آورد - .یکی از نتهاست
 -۳در پزشکی سوراخ کردن با سوزن یا چاقو را میگویند -.سیزدهمین
حرف از الفبای عبری -نام شهری که در کتابهای دینی از آن به
عنوان شهر لواطکاران یاد میشود -.یکی از حروف الفبا
 -۴از بنیانگذاران هنر پاپ .او میگوید «در آینده هر کسی برای
 ۱۵دقیقه به شهرت جهانی خواهد رسید ،».والری جین سوالناس،
فمنیست رادیکال امریکایی پس از تالش ناموفق برای قتل او به شهرت
رسید -.کارل مارکس ،دین و مادلین ماریاهر ،بیسبال را به آن تشبیه
میکند.
 -۵قومی ایرانی که نزدیک به  ۶درصد جمعیت ایران را تشکیل
میدهد -.یکی از حروف الفبا -نام کوچک بازیگر انگلیسی سینمای
هالیوود که در فیلمهایی چون باشگاه مشتزنی ،سوئینیتاد ،آلیس
در سرزمین عجایب و هری پاتر ایفای نقش کرده است -.حرف اول
نشریهای ادبی فرهنگی که به سردبیری پرویز ناتل خانلری آغاز به
کار کرد.
 -۶زبانشناس و نظریهپرداز ادبی که یکی از بنیانگذاران مکتب
زبانشناسی پراگ به شمار میرود .او بر این باور است که در هر

دورهای یک ویژگی ادبی بر سایر ویژگیهای ادبی غلبه دارد .همچنین
در هر اثر ادبی ،یک عنصر بر سایر عناصر غلبه دارد و سایر آن عناصر،
تابعی از آن عنصر غالب هستند .اصطالح «امر غالب» اولین بار توسط
او به کار رفت -بچهی بچه
 -۷حرف اول نام خانوادگی یکی از تاثیرگذارترین نقاشان مدرن
فرانسوی و جنبش هنری پست امپرسیونیسم .او را پدر هنر مدرن
میدانند -.عنوان شغلی در دربار دورهی صفوی و امپراتوری عثمانی
که به سرپرست شاهزادگان صفوی و عثمانی اطالق میشده است .مقام
این شغل همیشه در اختیار قزلباشها بوده و آنها نسبت به تصدی آن
حساسیت بسیاری داشتهاند -.عقدی که بهموجب آن شخصی ،مالی را
برای وثیقه یا ضمانت به شخص دیگر میدهد -.پسوند تصغیر
 -۸کارگردان فیلمهایی مثل «مخمصه» و «دشمن مردم» -نوعی ساز
که قسمتی از اسم یکی از آثار پابلو پیکاسو در سبک کوبیسم است.
 -۹یک روش تغذیه و زندگی است که هدف آن حذف هر نوع محصول
حیوانی چه در غذا و چه در مواد مصرفی است .این واژه اولین بار
توسط «دونالد واتسون» ابداع شد -.یکی از قبیلههای ژرمنی شرقی
که در قرن پنجم میالدی به سرزمین امپراطوری روم وارد شدند ،در
همان سده به مناطق گلها ،اسپانیا ،رم و شمال افریقا تاختند و بخشی
از تمدن این کشورها را نابود کردند .بر همین اساس کسی که گرایش
به تخریب اموال عمومی ،فضای سبز ،جادهها ،دیوارها و ...داشته باشد
را به این نام میخوانند.
* «در طراحی این جدول ،از کتاب «مکاتب ادبی» نوشتهی رضا
سیدحسینی استفاده شده است».

سوگ مریم
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جدول فروغ
طراح جدول :فاطمه اختصاری

هـ

• برای حل جدول پیش رو ،باید کلمات
مشخص شده در ابیات را در خانههای
جدول جا بدهید.
خشک آمد کشتگاه من،
درجوارکشت همسایه،
گرچه میگویند« :میگریند روی ساحل
نزدیک،
سوگواران در میان سوگواران»
قاصد روزان ابری ،داروگ! کی میرسد باران؟
(نیما یوشیج)
ز قعر چاه توان دید در ستاره و ماه
گر این فنا بپذیری بقا توانی یافت
(شهریار)
حروف :مبدا و فعلاند و
فعل :آب و درخت
و سبزه و لبخند
و طفل مدرسه و سیب
سیب سرخ خدا
من این عفونت رنگین را
به آب همهمه خواهم شست
که واژههای من از دریا میآیند
و هم به دریا میپویند
کجای اطلس تاریخ را
تو میخواهی
به آب حرف بشویی؟
(شفیعی کدکنی)
مسیحای جوانمرد من
ای ترسای پیر پیرهن چرکین
هوا بس ناجوانمردانه سرد است...آی...
دمت گرم و سرت خوش باد
سالمم را تو پاسخ گوی ،در بگشای!
(مهدی اخوان ثالث)
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 این جا چه میدهند؟ بگو البد که تحفهای ست ،بایست آخر ،چه چیز؟ هر چه که هستقطعاً بدون فایده نیست
 شاید که فیل رفته هوا! آری ،ولی اگر نرود،یک مو ز خرس کندن ما
امروز کار حضرت کیست؟!
(سیمین بهبهانی)
وزشی میگذشت
و من در طرحی جا میگرفتم،
در تاریکی ژرف اتاقم پیدا میشدم.
پیدا ،برای که؟
او دیگر نبود.
آیا با روح تاریک اتاق آمیخت؟
عطری در گرمی رگهایم جابهجا میشد.
حس کردم با هستی گمشدهاش مرا مینگرد
و من چه بیهوده مکان را میکاوم:
آنی گم شده بود.
(سهراب سپهری)
در دامهای جذبه ،چشمهای مار
دنبال کالفهای پیچیده را میخزد
در جذبههای دام آخر مار
بیجذبههای چشم
از پوست میگریزد
(یداهلل رؤیایی)
چه دشوار است
تماشای قرص ماه
به تنهایی
(عباس کیارستمی)

من یقین دارم
گیج اینهمه پرگار
که
ِ
گردش ِ
پایان تاریکی است
تنها تکرا ِر بی ِ
و تکرار  ،باطل است
و تاریکی ،باطل است
و تکرا ِر تاریکی
باطل اباطیل است
ِ
(سیدعلی صالحی)

ب
ا

با دلی ثابت به گرد شهر سیارم هنوز
گرچه بار زلف صد معشوقه بر دوش من است
(مهدی سهیلی)
بخز در الکت ای حیوان! که سرما
نهانی دستش اندر دست مرگ است
مبادا پوزهات بیرون بماند
که بیرون برف و باران و تگرگ است
(مهدی اخوان ثالث)
خواست انگاسی ابله که به ده
زودتر برگردد از جای رمه
بیخبر از ره دوراندیشی
از رفیقان ،همه ،گیرد پیشی
دید آن ابر سبکخیزترک
از خر اوست بسی تیزترک
از فراز کمر کوه بلند
جست و پا بر سر آن ابر افکند
(نیما یوشیج)
ز انگشت آز ،دامن تقوا سیه مکن
این جامه چون درید ،نه شایستهی رفوست
(پروین اعتصامی)

قصهی ماتم من هر چی که بود ،هر چی که هست

قصهی ماتم قلب خستهی یه آدمه
وقت خوابه ،دیگه دیره ،نمیخوام قصه بگم
غصه برات هر چی بگم بازم کمه
از غم و ّ
(ایرج جنتی عطایی)
من پشیمان نیستم
من به این تسلیم میاندیشم
این تسلیم دردآلود
من صلیب سرنوشتم را
بر فراز تپههای قتلگاه خویش بوسیدم
(فروغ فرخزاد)

چه بگویم؟ چگونه تکلم کنم در این طلسم؟
چگونه بازگردم به آبهای سایه؟
اکنون که درخزیدهام از خواب
(منوچهر آتشی)
شبی بیدار خواهم شد
شتاب آلوده ،در گودال دستم آب خواهم خورد

هجوم ماهیان تشنه را از یاد خواهم برد
نهالی تازه در من ریشه خواهد کرد
و بازوی بلند شاخسارش را
به دور گردن من حلقه خواهد کرد
(نادر نادرپور)
برو از ماه فراگیر دلافروزی
برو از مهره بیاموز درخشانی
(پروین اعتصامی)
چگونه از باد و باران میآمد
و بر گرمی اجاق جای میگشاد
دستی که ترکههای به ناحق خورده بود!
(هوشنگ چالنگی)
این اشک و هقهق
گریهی مردی پشیمان نیست
مردان نسل ما
با گریه میخندند
(نصرت رحمانی)
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ببین آن کهنه الدنگ قلندر
نموده نوحهی جمهوری از بر
عجب جنسی ست این! اهلل اکبر
گهی عرعر نماید چون خر نر
زمانی پاچه گیرد چون سگ هار
ولی غافل ز گردنبند و افسار
دریغ از راه دور و رنج بسیار
(ملک الشعرای بهار)
در من هزار حرف نگفته
هزار درد نهفته
هزاران هزار دریا
هر لحظه در تپیدن و طغیانند
در من هزار آهوی تشنه
در خشکسال دشت پریشانند
(اردالن سرفراز)
من زنده بودم اما انگار مرده بودم
از بس كه روزها را با شب شمرده بودم
یك عمر دور و تنها ...تنها به جرم اینكه
او سرسپرده میخواست من دل سپرده بودم
(محمدعلی بهمنی)
مگر هنوز به خاطر ،تو را خیال من است
که هر کجا به زبان تو شرح حال من است؟
(سیمین بهبهانی)
مردم از درد و نمیآیی به بالینم هنوز
مرگ خود میبینم و رویت نمیبینم هنوز
(رهی معیری)
من سالهای سال
در حسرت شنیدن یک نغمهی نشاط
در آرزوی دیدن یک شاخسار سبز
یک چشمه ،یک درخت
یک باغ پر شکوفه ،یک آسمان صاف
در دود و خاک و آجر و آهن دویدهام
(فریدون مشیری)
دست میکشم جدار غار را
میرمانم از شکافهای خیس
موش را
مار را
میزنم به گردهی سکوت
تسمهی هوار را
(منوچهر آتشی)
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که فکر میکند به من و عمق دردها
زل میزند به آلت جنسی مردها!
زل میزند به اینهمه تکرار پشت هم
زل میزند به غم ،همهی زندگیش غم!
(سیدمهدی موسوی)
عشق من
آبها لنز مورب دارند
آدمو وارونه ثبتش ميكنند
عكسمون تو آب بركه تا قيامت ميمونه
(حسین پناهی)
نخستین که در جهان دیدم
از شادی غریو برکشیدم:
«منم ،آه
آن معجزتِ نهایی
ِ
کوچک آب و گیاه!
بر سیارهی
(احمد شاملو)
تویی جواب سؤال قدیم بود و نبود
چنانچه پاسخ هر چون و هر چرا که تویی
(حسین منزوی)
انیشتین ناز شست تو!
نشان دادی که جرم و جسم چیزی جز انرژی نیست
اتم تا میشکافد جزو جمع عالم باالست
به چشم موشکاف اهل عرفان و تص ّوف نیز
جهان ما حباب روی چین آب را ماند
(شهریار)
من از جهان بیتفاوتی فکرها و حرفها و صداها میآیم
و این جهان به النهی ماران مانند است
و این جهان پر از صدای حرکت پاهای مردمی ست
که همچنان که تو را میبوسند
در ذهن خود طناب دار تو را میبافند
(فروغ فرخزاد)
عمر من ديگر چون مردابيست
راكد و ساكت و آرام و خموش
نه از او شعله كشد موج و شتاب
نه در او نعره زند خشم و خروش
(مهدی اخوان ثالث)
طاقتفرسودگیام هیچ نیست
در پی ویران شدن آنیام
(محمدعلی بهمنی)

دفتر کوچک نقاشی من!
داخل هر برگت
طرح یک موج کشیدم با رنگ
گفته بودم شاید
بتوانم دریا را بکشم
(سلمان هراتی)

اساس سطوت بیداد را چهسان گسترد؟
چو برق آمد و چون رعد
چهسان به خرمن آزادگان شرر انداخت
چه پشتهها که ز کشته
ز کشته کوهی ساخت
(حمید مصدق)

آخرین الکپشت راه افتاد
اسب شیهه کشید در دل باد
ماند ساکت ،قناری آزاد
بعد ،روباه سهم بز را داد
جفتگیری گوسفند و االغ
(سیدمهدی موسوی)

به خیره گوش مخوابان ،از این سوی دیوار
صالی ُس ّم سمندان ِ شهسواران را
سوار ِ سبز ِ تو هرگز نخواهد آمد ،آه!
به خیره خیره مبر رنج انتظاران را!
(حسین منزوی)

از دور ،میفریفت دل تشنهی مرا
چون بحر ،موج میزد و لرزان چو آب بود
وانگه که پیش رفتم ،با شور و التهاب
دیدم سراب بود!
(هوشنگ ابتهاج)
آنچه خوبان همه دارند تو یکجا داری!
بیسبب نیست که در کنج دلم جا داری
(فریدون مشیری)
فال ورق درخت جدیدی را
در شیب باغچهها میکاشت
بادی وزید و نظم ورق ها را،
آشفته کرد
ویرانهای برجای ماندهام
میسوزم
(رضا براهنی)
کجاست جای تو؟  -از آفتاب میپرسم -
سؤال روشن ما را جواب الزم نیست
ز پشت پنجره برخیز تا به کوچه رویم
برای دیدن تصویر ،قاب الزم نیست
(قیصر امینپور)
برای این فراموشی دنبال نام نگرد
ی است
پنهان و پیدای اندوه یک 
ی است
تدوین گریه با همان چشمهای 
که بر اشیا ِء از هوش میروند
(هرمز علی پور)
چهسان به کوه دماوند بندها بگسست
چهسان فرود آمدند

قمار عاشقان بردی ندارد ،از نداران پرس
کس از دور فلک دستی نبرد ،از بدبیاران پرس
(شهریار)
در قلّههای بیکسیام خوبم!
اینجا که ابرهای رها هستند
لبخند میزنم که از این باال
مردم شبیه مورچهها هستند
(سیدمهدی موسوی)
چه بگویم؟
چگونه بگویم؟
بر خاکی که سمها
نوبت به سکون نمیدهند
و عشق ،کبوتر تنهایی است
دور افتاده
از چاهسار خود
چه ببینم؟ چگونه ببینم؟
در آسمانی که آبی ،درخت منقرضی است
و ماه
چکاوک بیرنگی به حاشیهی آفاق
آویخته به سقف بلوری آوازش
(منوچهر آتشی)
من و تو این هجا را میشناسیم
زبان واژهها را میشناسیم
سکوت از جنس فریاد است اینجا
چه خوب این همصدا را میشناسیم
(محمدعلی بهمنی)
برای آنکه نگویند ،جستهایم و نبود
تو آنکه جسته و پیداش کردهام ،آن باش
(حسین منزوی)
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بَسم نوای خوش آموختی و آخ ِر عمر
صالح کار چه دیدی که بینوام کنی
چنین عبث نگهم داشتی به عمر دراز
که از مالزمت همرهان جدام کنی
(هوشنگ ابتهاج)
کدام آهو تا کنون سر بلند کرده تا ماه را ببیند؟
و ماه ،ماه و آهو و جنگل به آن پیچیدگی اگر من نباشم و نگویم؛
مگر وجود دارند؟
و کهکشان مگر چیزی ست جز این چشمک بیاختیا ِر ناچیزم از
خالل مژگانم؟
و من اگر نباشم ،تو که معشوق منی
مگر به دیدهی عشاق دیگری در آینده خواهی نشست؟
(رضا براهنی)
پیر و جوان ،مانند مورانی شتابان
با توشههایی از هراس و حسرت خویش
سرگشته میرفتند سوی آشیانه
گویی که میبردند نومیدانه بر دوش
بار صلیبی را که چشم کس نمیدید
از دار فانی تا دیار بینشانه
(نادر نادرپور)
یک لحظه ...آه
تیک تاک
بسیار خب ،خوانندهی عزیز ،آزاد باش
با نور خوب و زاویهی مرغوب
عکسی از آن جناب گرفتم
(نصرت رحمانی)
دچار باید بود
وگرنه زمزمهی حیرت میان دو حرف حرام خواهد شد!
و عشق ،سفر به روشنی اهتزاز خلوت اشیاست...
و عشق ،صدای فاصلههاست
صدای فاصلههایی که غرق ابهامند
(سهراب سپهری)
نمیتوانستم ،دیگر نمیتوانستم
صدای پایم از انکار راه برمیخاست
و یأسم از صبوری روحم وسیعتر شده بود
و آن بهار ،و آن وهم سبز رنگ
که بر دریچه گذر داشت ،با دلم میگفت
«نگاه کن
تو هیچگاه پیش نرفتی
تو فرو رفتی»
(فروغ فرخزاد)
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• نام فیلمهای مشخص شده را در جدول بهصورت افقی،
عمودی و مو ّرب پیدا کرده و روی آنها خط بکشید .خانههای
باقیمانده ،نام فیلمی را خواهند ساخت که رمز جدول است.
آنی هال (فیلمی به کارگردانی «وودی آلن» که برندهی چهار جایزهی
اسکار شد).
پری (فیلمی به کارگردانی داریوش مهرجویی که اقتباسی از رمان
«فرانی و زویی» و داستانکوتا ِه «یک رو ِز خوش برای موزماهی»،
نوشتهی «جروم دیوید سالینجر» است).
فارست گامپ (فیلمی به کارگردانی رابرت زمکیس که برندهی شش
جایزهی اسکار شد).
گوشت و شن (فیلمی به کارگردانی الخاندرو گونزالس ایناریتو)
بمان (فیلمی به کارگردانی مارک فاستر)
تل ماسه (فیلمی علمی تخیلی به کارگردانی دیوید لینچ)
سه میمون (فیلمی به کارگردانی نوری بیلگه جیالن که جایزهی کن
 ۲۰۰۸را برای بهترین کارگردانی گرفت)
میلک (فیلمی به کارگردانی گاس ونسنت که به زندگی هاروی
میلک ،نخستین سیاستمدار همجنسگرای آمریکایی میپردازد).
پی (فیلمی به کارگردانی دارن آرنوفسکی که دربارهی یک نابغهی
ریاضی به نام ماکسیمیلیان کوهن است که در نظریهی اعداد کار
میکند و اعتقاد دارد که جهان از عدد ساخته شده است).
شاه لیر (فیلمی به کارگردانی ژان لوک گدار)
لب ه بهشت (فیلمی به کارگردانی فاتح آکین)
دان (فیلمی به کارگردانی فرهان اختر که بازسازی فیلمی قدیمی
با بازی آمیتاب باچان است .دنبالهای که بر این فیلم ساخته شد از
قسمت اولش مشهورتر است).
بوی خوش زن (فیلمی به کارگردانی مارتین برست که فیلم بازسازی
یک فیلم ایتالیایی با همین نام به کارگردانی دینو ریسی است).
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هوانورد (فیلمی به کارگردانی مارتین اسکورسیزی که بر مبنای
زندگی هوانورد ،تهیهکننده و کارگردان سینمای مشهور آمریکایی
هوارد هیوز ساخته شده است).
راز (فیلمی مستند که بر اساس کتابی به همین نام ساخته شده و در
علمی قانون جذب است).
مورد باور شبه
ِ
شاه (فیلمی مستند به کارگردانی یوجین جریکی دربارهی الویس
پریسلی)
مهاجر (فیلمی به کارگردانی ابراهیم حاتمیکیا)
بن هور (فیلمی به کارگردانی ویلیام وایلر که برندهی یازده اسکار
شد).
نازارین (فیلمی به کارگردانی لوئیس بونوئل که برندهی جایزهی کن
شد).
فهرست شیندلر (فیلمی به کارگردانی استیون اسپیلبرگ بر پایهی
زندگی واقعی اسکار شیندلر ،صنعتگر آلمانی که جان بیش از هزار
لهستانی یهودی را در جریان هولوکاست نجات داد)
هشت زن (فیلمی به کارگردانی فرانسوا اوزون)
شیر (فیلمی به کارگردانی گارث دیویس)
فریدا (فیلمی به کارگردانی جولی تایمور که دربارهی زندگی نقاش
مکزیکی سوررئالیست فریدا کالو است و از رمانی به نام «فریدا:
زندگینامهای از فریدا کالو» نوشتهی هایدن هررا اقتباس شدهاست).
مادر (فیلمی به کارگردانی علی حاتمی)
فصل کرگدن (فیلمی به کارگردانی بهمن قبادی)
خانه (انیمیشنی به کارگردانی تیم جانسون)
رکود بزرگ (فیلمی به کارگردانی آدام مککی دربارهی بحران مالی
 ۲۰۰۷-۲۰۰۸آمریکا که باال رفتن نرخ بازار مسکن و حباب اقتصادی
را به ارمغان آورد).
یک بار (فیلمی به کارگردانی جان کرنی)
ویژهنامهی جدول 31

افقی

جدول نغمه

 -1یکی از قطعات باقیمانده از آواز او در دستگاه شور همراه با
تار استاد علی اکبر خان شهنازی و شعری از سعدی شیرازی با
چنان مهارتی اجرا شده است که از شاهکارهای موسیقی ایرانی
به شمار میرود.
 -2یکی از آخرین آثارتکنوازی سنتور پرویز مشکاتیان که در سال
 1384آن را نواخت و منتشر کرد.
 -3کمانچه بدون دسته
 -4انتهای دستگاه یا آواز و گوشه در موسیقی ایرانی به تناسب
وسعت و حالت دارای این فیگور ملودیک است.
 -5نام گوشهای متداول در موسیقی ایرانی که دستگاهها و آوازها
معموالً با این گوشه آغاز میشوند.
 -6در این گوشه خواننده یا نوازنده از درجهی هفتم گام شور به
نت شاهد میرسد.
 -7یکی از واحدهای سنجش فاصله میان دو نت که تعریف آن
در هر ساز متفاوت است.
 -8سوییت «شهر مرجان» نام اثری معروف از این موسیقیدان
است که بر روی قصهای از غالمحسین غریب و توسط ارکستر
سمفونیک تهران به رهبری روبیک گریگوریان اجرا شده است.
 -9الفبای موسیقی
 -10یکی از گوشههای موسیقی ایرانی که نت شاهد در آن روی
درجه دوم گام شور است ،همچنین از این گوشه میتوان وارد
آوازهای دیگر شور شد .نام دیگر این گوشه رهاب است.
 -11نت هفتم وارونه
 -12از زیباترین گوشههای آواز افشاری که شباهت زیادی با
گوشهی عراق دارد.
-13یکی از گوشههای موسیقی ایرانی که در تمام دستگاهها
آورده شده و گاهی در یک دستگاه در چند جا برشمرده شده
است .این گوشه بیشتر به صورت ضربی اجرا شده و بر وزن سه
چهارم است.
 -14سازی ایرانیاالصل که توسط عباس مهرپویا بار دیگر از
موسیقی هند به موسیقی ایران وارد شد.
 -15آلبوم بامداد اثری از این آهنگساز به همراهی خوانندگی
بیژن کامکار است که تجربهای متفاوت در آهنگسازی و تنظیم
موسیقی ایرانی به شمار میرود.
 -16تصنیفی با آهنگسازی حسین علیزاده و خوانندگی محمدرضا
شجریان در آلبوم فریاد
 -17به مجموعهای از نتهای پی در پی و متوالی موسیقی گفته
میشود که با یکدیگر فاصلههای معین و حساب شدهای دارند.
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 -20نام یکی از گوشههای موسیقی ایرانی که در اوج آواز دشتی
اجرا میشود .غالمحسین بنان از کسانی است که این گوشه را
به زیبایی اجرا و آن را متداول کرد .آلبومی با همین نام نیز به
خوانندگی محمدرضا شجریان و اهتمام کامبیز روشنروان توسط
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است.
 -21نت « ر» در ربع پردهی بم
 -22نت پنجم وارونه
 -23آلبومی در دستگاه اصفهان و نوا با خوانندگی پریسا و
همراهی حسین عمومی و پژمان حدادی
 -24پخش اولین آواز او تحت عنوان «مست مستم ساقیا دستم
بگیر» از برنامهی گلهای رادیو در سال  1338در مثنوی شور با
استقبال زیاد مردم روبرو شد.
 -25اثری با آهنگسازی محمد حیدری در دستگاه همایون
 -26یکی از سازهای کوبهای
 -27تصنیف «من از روز ازل» ساختهی مرتضی محجوبی و
خوانندگی محمدرضا شجریان ،قطعهای بسیار تأثیرگذار و اجرا
شده در این دستگاه است.
 -28یکی از سازهای زهی موسیقی ایرانی که شبیه کمانچه است
و با آرشه نواخته میشود ،با این تفاوت که کاسهای به بزرگی
کاسهی تار و دستهای کوتاه دارد .علی محمد بلوچ از بزرگترین
نوازندگان این ساز بوده است.
 -29یکی از شاگردان علینقی وزیری در مدرسهی عالی موسیقی
که قطعهی «زرد ملیجه» نام نخستین اثر ضبط شدهی او با
ویولن است.
 -30بیژن کامکار یکی از نوازندگان این ساز خراسانی است.
 -31قطعهای ساختهی درویشخان که توسط محمدرضا لطفی و
ناصر فرهنگفر نیز اجرا شده است.
-32نام یکی از گوشههای آواز ابوعطا است که در آوازهای دیگر
از جمله بیات ترک (زند) و افشاری نیز استفاده میشود .از لحاظ
تقسیمبندی عروضی جزو گوشههایی است که دارای ریتم ثابت و
مشخصی هستند .اجرایی از این گوشه با آواز ادیب خوانساری و
تار ابراهیم سرخوش نیز وجود دارد.

 -18آلبومی از علیرضا افتخاری
-19بخش اول نام آلبومی از محمدرضا شجریان در دستگاه
همایون که در سال  1388اجرا شده است.
Marko Salonen

Marko Salonen
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 -۱یکی از پرکاربردترین بحور عروضی است .فروغ فرخزاد در
دو کتاب آخر خود از یکی از زحافات این وزن بسیار استفاده
کرده است.
 -۲گونهای از متون وصفی که به توصیف اعمال پهلوانی و
افتخارات و بزرگیهای قومی یا فردی میپردازد .وجود
قهرمانهای با قدرتهای برتر و حوادث خارقالعاده یا اغراقآمیز
از ویژگی این متون است.
 -۳جریان شعری که در دههی هفتاد در شعر ایران ایجاد
شد و موافقین و مخالفان زیادی دارد .بسیاری آن را نوع
لوکالیزه شدهی جریان شعر زبانگرا در آن دوران میدانند.
از ویژگیهای این جریان میتوان به چندصدایی ،ترفندهای
زبانی ،ساختارشکنی ،نقد فراروایتها و ...اشاره کرد که در دل
قالبهای شعری سنتی فارسی اتفاق میافتد .بسیاری بنیانگذار
این جریان ادبی در ایران را «سیدمهدی موسوی» میدانند
که در اواخر دههی هفتاد سه مقالهی مهم در تبارشناسی،
صورتبندی و همچنین نقد آن نوشت .در اواسط دههی هشتاد،
گاهنامهی «همین فردا بود» به شکل تخصصی به این جریان
پرداخت .در اواخر دههی هشتاد ،آلبوم موسیقی «هیچ هیچ
هیچ» به این جریان تقدیم شد و در سالهای اخیر تعدادی از
اشعار و ترانههای متعلق به این جریان به صورت موزیک اجرا
34
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شدهاند .مخالفین این جریان ،آن را پیچیده ،پوچگرا ،تئوریزده،
هجوآمیز و دارای زبانی غیرشعری و مخالف سنتهای ادبیات
کالسیک میدانند .همچنین اینترنت و شبکههای اجتماعی را
مقصر قلمداد میکنند.
در همهگیر شدن آن ّ
 -۴عنوانی برای آثاری که به ستایش کردن و ستودن خصلتها
و صفات نیک کسی میپردازند .در این متون در ضمن برشمردن
سجایای اخالقی شخص مقابل ،از رفتار و موفقیتهای او
تمجید میشود و زبان به بزرگداشت او میگشاید .شاید یکی از
قدیمیترین موضوعاتی که در شعر فارسی موردتوجه شاعران
واقع شده ،همین گونه از ادبیات بوده است .زیرا هنر شاعری
ابتدا در دربار امیران و سالطین ایران موردتوجه قرار گرفته
است و از شعر به عنوان مهمترین ابزار برای تبلیغ سیاست و
قدرتنمایی حکومتها بهرهبرداری شده است .قسمت عمدهای
از قصاید فارسی به این متون اختصاص دارد.
 -۵عنوان شعری که بر اساس روایت شکل میگیرد و در آن
شاعر به شیوههای گوناگون به روایت ماجرایی میپردازد .با
خواندن یا شنیدن این نوع شعر ،سرگذشت یا سرنوشتی در یاد
مخاطب باقی میماند.
 -۶شاعر ،مترجم ،نقاش ،منتقد و روزنامهنگار پیشرو ایرانی.
از پیشگامان شعر سوررئال فارسی و شعر نو عرفانی ایران و

از نخستین شاعران شعر منثور ایران .او از اعضای اصلی و
تاثیرگذار انجمن هنری «خروس جنگی» بود و مجلهای نیز
به همین نام منتشر میکرد .مجموعه شعر او ،اگرچه رادیکال
و تحولخواه بود اما با استقبال جامعهی ادبی آن زمان روبرو
نشد .او معتقد بود هنر هرگز خواست اثبات چیزی و به وجود
آوردن پدیدهای مفید را ندارد بلکه برای لذت هنرمند آفریده
میشود و هنرمند در همان هنگام که به آن دوستی میورزد
آن را به کناری میزند و در جستوجوی تازهتر میرود تا
خواهش لذتخواهی درون را ،که هر آن در تغییر و جنبش
است برآورد ،و جز دریافت لذت برای خود ،هدفی دیگر بر او
فرمان نمیراند .به باور او برای هنرمند همهچیز تنها دستآویز
هنر اوست و هرگز به بند اخالق و اجتماع و سنتهای باستانی
تن درنمیدهد ،و حتی اگر نمودهای هنریاش نابخردانه مفید
یا در بند اجتماع و سنتها شناخته شود ،بر او گناهی نیست.
منوچهر آتشی معتقد بود که او نخستین شاعر پست مدرن
ایران و دادائیستی مالیم بود .او از جمله نخستین نویسندگانی
است که نداشتن وسواس وزن و قافیه ،و رها شدن در
بیاختیاری تخیل را توصیه کرده و در کار خویش نیز به این
شیوهی نوشتن چشم داشتهاست .شعری از او:
کتاب فروشی  -آرمان
تاب فروشی -رمان
اب فروشی -مان
ب فروشی -ان
فروشی -ن
فرو
شی
پت پت پت
 -۷نویسنده معاصر و استاد ادبیات فارسی که کتابهای زیادی
را منتشر کرده است .او چند سالی در دانشگاه شیراز پزشکی
خوانده و سپس تغییر رشته داد و نهایتاً مدرک دکترای ادبیات
فارسی را از دانشگاه تهران دریافت کرد .از کتابهای او میتوان
به «نقد ادبی»« ،شاهدبازی در ادبیات فارسی» و «آشنایی با
عروض و قافیه» اشاره کرد.
 -۸تعداد «فعولن» در بحر متقارب مثمن سالم در یک بیت.
 -۹سبکی از شعر معاصر فارسی که نخستین نمونهی شعر نو
در ادبیات فارسی بوده است .در این نوع شعر ،محتوای شعر
بر شکل و قالب ،مقدم است و شاعر برای شکل اثر ،به نسبت
اشعار کالسیک پیش از آن ،آزادی بیشتری دارد .به این صورت
که میتوان از قید تساوی طول مصاریع رها شد و جایگاه
قافیه نیز بنا بر خواستهی شاعر قابل تغییر است .با انتشار شعر
«افسانه» ،مانیفست این سبک از شعر نیز مطرح شد.
 -۱۰غزلسرای معاصر ایرانی و از اعضای کانون نویسندگان
ایران .او به خاطر سرودن غزل در اوزان جدید و ابتکاری
معروف است .او پیش از انقالب برای رادیو ترانه هم میسرود

و خوانندگانی چون شجریان ،الهه ،گلپایگانی ،داریوش ،ایرج،
عارف ،سپیده ،کورس سرهنگزاده ،رامش ،عهدیه ،سیما بینا،
پوران ،دلکش و مرضیه ،سرودههای وی را خواندهاند .وی مدتی
هم عضو شورای موسیقی رادیو و تلویزیون ملی ایران بود .از
کتابهای او میتوان به «دشت ارژن»« ،یک دریچه آزادی» و
«مرمر» اشاره کرد.
 -۱۱شاعر قرن هفت .او مؤلف یکی از معروفترین کتابهای
عروض و قوافی محسنات شعر فارسی به نام «المعجم فى
معاییر اشعار العجم» است .این کتاب از حیث جامعیت و دقت
و صراحت در بیان فنون شعر بینظیر و از جهت شیوهی نثر ،از
آثار برجستهی زبان پارسی است .المعجم از همان آغاز تدوین،
در شمار معتبرترین کتب فارسی در فنون ادبی شناخته شده
و بعد از آن ،مؤلفان در تألیف آثار خویش از آن بهره گرفتهاند.
 -۱۲یکی از قالبهای شعر فارسی که در آخر هر مصرع یا
بیت ،جملهای موزون اضافه میشود که کوتاهتر از طول مصرع
آن شعر است و وزن آن نیز با مصرع اول یکی نیست اما کامل
کنندهی معنی مصرع است .این قالب برای اولین بار توسط
«مسعود سعد سلمان» به کار برده شد و پس از او شعرای
دیگری نیز در این قالب شعر سرودند .خواجو ،یغما جندقی و
ملکالشعرای بهار از این قالب بسیار استفاده کردهاند.
 -۱۳در لغت به معنای «الیی» است که میان آستر و پارچه
قرار میگیرد تا لباس را استوار نگه دارد .اما در دستور زبان،
به کلمه یا عبارتی میگویند که وجودش در جمله از لحاظ
دستوری زائد است و حذف آن آسیبی به معنای آن جمله وارد
نمیکند .از انواع آن ملیح ،متوسط و قبیح را میتوان نام برد.
 -۱۴این جریان ادبی در شعر آزاد فارسی در انتهای دههی
هفتاد ،توسط شاعرانی نظیر حافظ موسوی ،شمس لنگرودی
و ...ایجاد شد .از ویژگیهای این جریان میتوان به دوری
از زبان متص ّنع و متکلف ،پرهیز از استعارههای تکراری و
پیچیدگی بیدلیل ،و نزدیک شدن به زبان امروز اشاره کرد.
در دههی هشتاد ،شاعران جوانی نظیر گروس عبدالملکیان
این جریان را به اوج رساندند و باعث همهگیر شدن آن در
بین شاعران سپیدسرا شدند .عدهای به وجود آمدن این
جریان را واکنشی ناخودآگاه علیه زبانگرایی افراطی شاعران
دههی هفتاد و دور شدن مخاطب از شعر میدانند .با گسترش
موبایل ،اینترنت و شبکههای اجتماعی این نوع از اشعار در بین
مردم عام هم طرفدارانی پیدا کرد .مخالفان این جریان ،علت
توفیق آن را رمانتیسیسم منفعل و سانتیمانتالیسم محتوایی
اشعار ،کوتاهنویسی و دوری از تکنیکهای ادبی نظیر فرم،
چندصدایی و ...میدانند و بسیاری از اشعار دهه نودی این
جریان را قطعهی ادبی مینامند .طرفداران این جریان اکثرا از
قشر نوجوان و جوان هستند و به خاطر قابلیت ترجمهپذیری
باالیی که آثار این جریان دارد ،تعدادی از شاعران موفق آن،
به چاپ ترجمهی اشعارشان در کشورهای دیگر دست زدهاند.
 -۱۵گونهای از شعر نو فارسی که شکل سازمان یافته و پاالیش
شدهی شعر موج نو است .میتوان از آن به «اسپاسمانتالیسم»
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نیز یاد کرد .از شاعران این جریان میتوان «یداهلل رویایی»،
«پرویز اسالمپور» و «محمود شجاعی» را نام برد.
 -۱۶صنایع ادبی را گویند که بر دو نوع عمده است «لفظی»
و «معنوی»
 -۱۷نویسنده و شاعر معاصر .او نیز از اعضای کانون نویسندگان
ایران و جزو کسانی است که خشت اول کانون را گذاشتهاند.
او با چاپ کتابی جریان شعر پستمدرن ایران را آغاز کرد و
تحولی در شعر دههی هفتاد ایران ایجاد کرد .او از اولین کسانی
است که با گذاشتن کارگاههای ادبی ،شاگردانی را در حوزهی
شعر و داستان تربیت کرد .از مشهورترین شاگردان کارگاههای
ادبیات او میتوان به شیوا ارسطویی ،فرخنده حاجیزاده ،رزا
جمالی و شمس آقاجانی اشاره کرد .متن زیر قسمتی از پیش
گفتار یکی از کتابهای اوست:
«تجربهی زندگی به من آموخته است که منت آدمهای
بهظاهر کوچک ولی در باطن مهربان و بزرگ را بکشم،
ولی هرگز گله از روزگار نکنم ،حتی اگر روزگار به گندی
روزگار ما باشد .من برای بخت و سرنوشت و قضا و قدر
و خوشنامی و بدنامی و گذرا بودن و جاودانی شدن و
اباطیلی از این دست تره هم خرد نمیکنم .اعتقاد
دارم که جدیتر و حیاتیتر از نفسی که نویسنده
میکشد ،قضاوت بدون پیشداوری است که فقط در
سایهی سرسپردگی به روح عزیز و نجیب خالقیت و
تفکر حاصل میشود .دشمن واقعی نویسندهی امروز،
پیشداوری او دربارهی اشخاص و حوادث و پیشداوری
دیگران دربارهی اوست .ما نیازمند نویسندگانی هستیم
که جرأت تفکر داشته باشند ،چفت و بستهایی را که
به مغز و اندیشهی خود زدهاند بشکنند ،از محافل تنگ
و تاریک دوستی و دشمنی بیرون بیایند ،قدم در هوای
زالل بدون پیشداوری بگذارند ،جزمیتهای خصوصی و
قالبهای پیشساختهی عمومی را رها کنند و خود را در
مسیر سیالن آزاد اندیشه قرار دهند.
در یک کالم :تفکر کنند».

مصوتها
شعری از آرتور رمبو
مربوط به جدول سیدحسینی

 Aسیاه E ،سفید I،سرخ U ،سبز O ،آبی
ای مصوتها ،روزی تولد مکتوم شما را خواهم سرود
 :Aخلیج های تاریک ،کرست سیاه وکرکدار مگسان براق
که بر گرد بوگندهای جانگزا وزوز میکنند.
 :Eسادهلوحی بخار و چادرها،
نیزهی یخچالهای طبیعی گردنفراز ،شاهان سفید ،لرزش
چترهای زنانه
 :Iرنگ های ارغوانی ،استفراغ خون ،خندهی لبان زیبا
به هنگام خشم یا سرمستیهای پشیمان.
 :Uدایرهها ،ارتعاشهای ایزدی دریاهای اخضر
آرامش حیوانات پراکنده در چراگاهها ،سکون چین و شکنها
که کیمیا بر پیشانیهای بلند ساعی نقش میزند
 :Oصو ِر واپسین ،آکنده از صداهای گوشخراش و غریب
سکوتهایی که جهانها و فرشتگان از خاللشان میگذرند،
ای اُمِگا ،پرتو بنفش چشمان او

 -۱۸نشریهای فرهنگی ادبی و پیشرو که بین سالهای ۱۳۲۲
تا  ۱۳۵۷منتشر میشد .پایهگذار آن پرویز ناتل خانلری بود.
از دیگر سردبیران این نشریه میتوان به «احسان یارشاطر»،
«ابوالحسن نجفی» و «رضا سیدحسینی» اشاره کرد.
 -۱۹اختیاری که در آن شاعر میتواند به جای دو هجای
کوتاه ،یک هجای بلند بیاورد .این اختیار جز در آغاز مصرع ،در
همه جا قابل اعمال است.
 -۲۰خانهی شاعر

زیباترین خودکشی -مربوط به جدول جیم
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جدول دوربین
طراح جدول :عاطفه اسدی

افقی
 -1ساز معروف «وودی آلن» که از نوجوانی آن را با شیوهی معروف
انگشتگذاری قدیمی مینوازد.
 -3وسترن خوراکی! سرجیو لئونه را آشپز آن میدانند و در روزگار
قدیم به این نوع فیلمهای وسترن« ،اپرای اسبی» نیز گفته میشد.
چرا که موسیقی و فضای صحرایی ،از ویژگیهای مهم آن بودند.
 -4نام خانوادگی شاعر ،نمایشنامهنویس ،و منتقد ادبی امریکاییانگلیسی
که برترین شاعر انگلیسیزبان زمان خود محسوب میشد و با آثارش،
به شعر انگلیسی حیات تازهای بخشید .از آثار مشهور او میتوان به
«چهار کوارتت» اشاره کرد -) .کات فارسی
 -5زبان یکی از کشورهای آسیایی .این کشور تنها کشوری است که
پرچمش مستطیلی شکل نیست و از دو مثلث سرخ رنگ بر روی هم
با حاشیهی آبی ،تشکیل شده است -.رسانهی همگانی
۱
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
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۱۲

 -6نام شخصیتی داستانی و اسطورهای (با
حذف یکی از نقطههایش) که جانستون مک
کالی در سال  1919او را خلق کرد .فیلم و
کتابهای زیادی از آن تا بهحال منتشر شده
است .این کلمه اگر به شکل درست نقطهدار
نوشته شود ،در زبان اسپانیایی معنای روباه
مخفی شخصیت
دارد و همچنین نام هویت
ِ
اول داستانها و فیلمهای اوست.
 -7گونهای از فیلم کمدی که در دورهی
رکود اقتصادی آمریکا شکل گرفت.
اصلیترین پیام این سبک از کمدی آن بود
که با خلق شخصیتهای بیغل و غش و
خوشحال و ثروتمند ،در محیطی باشکوه و
ایجاد لودگی و هرج و مرج و مهملگویی ،از
وضعیت موجود انتقاد کند .از نمونه فیلمهای
این سبک میتوان به «در یک شب اتفاق
افتاد» اثر «فرانک کاپرا» اشاره کرد -.اگر
«حسن» بیاید یک ترکیب اضافی را
بعد از ُ
خواهد ساخت که به معنی درستی و پاکی
قصد و اراده است.
« -8پروندهای رها شده در بایگانیام  /از
الیههای  ...بیا تا بخوانیام» (سید مهدی
موسوی) -اگر کلمهی «تله» را به ابتدای
آن اضافه کنیم ،ترکیبی خواهد ساخت که
اسم وسیلهای تقریبا مشابه تلهکابین است .با
این تفاوت که به جای کابین ،صندلیهایی
ایمن دارد که با نشستن روی آنها و عبور
از فضاهایی مثل فراز رودخانه و درختان،
میتوان ماجراجویی هیجانانگیزی داشت-.
ربالنوع جادو در افسانههای مصری که
اسمش هم به معنای «جادو» است.
 -9حرف ندا  -مخفف اسم کوچک
کارگردانی آمریکایی که در دههی 50
میالدی فعالیت داشت و به ساختن فیلمهای
کالسیک ناموفق مشهور بود .وی عنوان
غمگین «بدترین کارگردان تاریخ سینما»
را پس از مرگش و به خاطر فیلم «نقشهی
 9از فضای بیرونی» دریافت کرد و جایزهی

بوقلمون طالیی نیز به او تعلق گرفت .تیم برتون نیز در سال ،1994
فیلمی سیاه و سفید ساخته است و در آن برشی از زندگی وی را به
تصویر کشیده است -.یک فناوری جدید که در نسل پنجم مخابرات
سلولی عرضه خواهد شد .این فناوری باعث میشود کاربران نزدیک به
یکدیگر در یک شبکهی سلولی ،بدون مداخلهی ایستگاه پایه بتوانند
با هم ارتباط برقرار کنند.
 -10مفهوم -تکرار حرف دوازدهم الفبای فارسی.
 -11اسم کوچک گانگستر دوستداشتنی فیلم «صورت زخمی» به
کارگردانی «برایان دیپالما» -نام اولین فیلم کوتاه کارگردانی به نام
«کاوه مظاهری» و نیز وسیلهای برای چیدن مو و مرتب کردن ابرو.
« -12هیث لجر» هنرمندانه این نوع شخصیت را در فیلم «شوالیهی
تاریکی» به کارگردانی «کریستوفر نوالن» به تصویر کشید.
 -13خواهر ازدسترفتهی «ند استارک» در سریال «بازی تاج و
تخت» -اسم کوچک کارگردان مشهور یونانی که از ویژگیهای بارز
آثارش میتوان به فضای سرد و بازی بیروح بازیگران اشاره کرد.
 -14از شخصیتهای محبوب مجموعه فیلمهای «جنگ ستارگان»
که «فرانک اُز» عروسکگردانی و صداپیشگی وی را به عهده داشته
است« -.آلفردو جیمز پاچینو»ی دوست داشتنی به این اسم مشهور
است -.تکرار حرف آخر الفبای فارسی
عمودی
« -1جودیت مک گراث» برای
مدتی طوالنی ،نقش این شخصیت
را در سریال استرالیایی All Saints
بازی میکرد .این سریال در ایران با نام
«پرستاران» پخش و شناخته میشد-.
ولی -هم نام یک نقاش سوررئالیست است
و هم ارابهای با چهارچرخ که فیلمبردار بر
روی آن سوار شده و بسته به دکوپاژ ،از سوژه
دور یا به آن نزدیک شده و در صورت لزوم
همراه آن حرکت میکند.
 -2نوعی کمدی که در آن تحرک بدنی نقشی
اساسی دارد و پر از صحنههای زد و خورد و
شوخیهای مبالغهآمیز فیزیکی است« .روآن
اتکینسون» از هنرپیشههای معاصری است که در
این سبک کار میکند -.یویوی نصفه کاره
 -3اصطالحی پزشکی که به «حملهی ایسکمی گذرا»
اشاره دارد .ایسکمی ،اختاللی در خونرسانی به مغز
است ،به صورتی که منجر به سکته نشود -.فستیوالی
که ساالنه در فرانسه برگزار میشود و یکی از بزرگترین
رویدادهای سینمایی جهان محسوب میشود -.ناهمگونی و
مغایرت
 -4نوعی فیلم عکاسی -مدونای آشفته
 -5نام خانوادگی کارگردانی که در دومین سؤال سیزده افقی
معرفی شد و از آثارش میتوان به فیلم «خرچنگ» با بازی «کالین
فارل» اشاره کرد -.سیمرغ

 -6متنی که یک شخص یا گروه از آن برای بیان اصول ،عقاید و
اهداف خود جهت ارائه به عموم استفاده میکند.
 -7مردم کشور راسپوتین -شکلی از نمایش که با حوادث غمانگیز گره
خورده است و از دیدگاه «شوپنهاور» ،شکلی از یک شوربختی بزرگ را
به تصویر میکشد -.قطار روی آن حرکت میکند
 -8رها -نام کوچک هنرپیشهی ایتالیایی قرن  ۱۹و  ۲۰میالدی که در
فیلمهای صامت و مصوت بازی میکرد .این هنرمند در طول سالهای
بازیگریاش در بیش از  ۵۰فیلم بازی کرد.
 -9ماه یازدهم میالدیِ کمی درهمریخته -بخشی از اسم کتابی از
«صادق هدایت» که در ابتدا با نام مستعار «هادی صداقت» چاپ شد.
 -10گردونهای سیار و کوچک که میتواند حرکتهای عرضی و
زاویهدار انجام دهد و دوربین در آن روی بازویی سوار است که میتواند
به باال و پایین حرکت کند .این وسیله برای فیلمبرداری از مناطق
تنگ و بسته به کار میرود.
 -11جوندهای با جثهی بزرگ که خارهای بلندی روی بدنش دارد اما
کمیت
به هیچ عنوان قادر به پرتاب آنها نیست-.واحد اندازهگیری ّ
خوانندگان زن قبل از انقالب که
 -12نام هنری یکی از
با «سلیمان واثقی» مشهور به
«سلی» چند ترانهی مشترک
ُ
اجرا کرده بود و در کنار
یکدیگر ،زوج هنری محبوبی
شناخته میشدند -.مخالف
«پروتاگونیست»،
واژهای دارای ریشهی
یونانی که جواب سوال
 12افقی ،معنای
فارسی آن است.
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افقی:
 -1شاعر و نمایشنامهنویس مشهور انگلیسی قرن  16و اوایل قرن
 17میالدی .وی را بزرگترین نویسنده در زبان انگلیسی دانستهاند.
«سخن سرای آون» ( )Bard of Avonلقبی است که به خاطر محل
تولدش در آون واقع در استراتفورد انگلیس به وی دادهاند.
 -2شخصیت داستانی مشهور و رکورددار گینس که توسط آرتور
کانندویل در سال  1887ساخته شده است و چهار رمان و  56داستان
کوتاه با این شخصیت باقیمانده است.
 -3نویسندهی انگلیسی رمانهای علمیتخیلی اواخر قرن  19و اوایل
قرن 20و صاحب رمانهای«مرد نامرئی» و «ماشین زمان».
 -4نویسندهی اسپانیایی طرفدار شمنیسم و صاحب کتابهایی
با فروش میلیونها نسخه که منتقدان ،آنها را تخیلی میدانند ولی
طرفداران او معتقدند که آنها برگرفته از واقعیت هستند.
 -5اثر دیگری از نویسندهی «سرگذشت ندیمه» که توسط شیرین
احدزاده ترجمه شده است.
 -6اولین نویسن دهی کتاب ادبیات کودکان با داستانهای معروفی مثل
«بندانگشتی» و «ملکهی برفی».
 -7نویسنده و شاعر فرانسوی در سبک رمانتیسم که در موطنش،
فرانسه ،او را بیشتر بهخاطر شعرهایش میشناسند .از مهمترین آثارش
میتوان به «بینوایان»« ،گوژپشت نتردام» و «مردی که میخندد»
اشاره کرد.
 -8روزنامهنگار انگلیسی و صاحب کتاب «من پیش از تو»
 -9کتابی معروف از والدیمیر ناباکوف که با انتقاد بسیاری مواجه شد.
شهرت این رمان در فرهنگ عمومی موجب شد که نام شخصیت اصلی
کتاب به لقبی برای دختران زودبالغ تبدیل شود.

جدول قلم
طراح جدول :نگار شعبانزاده
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 -10نویسندهی فرانسوی آمریکایی خالق آثاری چون «من اگر شما
بودم»« ،نیمه شب» و «لویاتان/سفر سیاه»
عمودی:
 -۱1کتابی با یک شخصیت کودک در یک سیارک که رکورد بیشترین
ترجمه به زبانهای خارجی را از آن خود کرد.
 -۱2نویسندهی کتاب «سفرهای گالیور».
 -۱3نویسندهای امریکایی با بیش از  200اثر ادبی در ژانر وحشت و
فانتزی .از رمانهای او برداشتهای سینمایی بسیاری شده است که
از آن جمله میتوان به «مسیر سبز»« ،درخشش» و «رستگاری در
شائوشنگ» اشاره کرد.
 -۱4رماننویس لهستانی که به خاطر رمان چهارجلدی «دهقانان»
برندهی نوبل ادبیات در سال  ۱۹۲۴شد.
 -۱۵نویسندهی انگلیسی در سبک رمانتیسم و صاحب کتاب «پر».
 -۱۶اثری از «هاروکی موراکامی» در سبک رئالیسم جادویی ،با دو
شخصیت اصلی در دو روایت موازی ،این کتاب در سال  1386به
صورت همزمان توسط دو مترجم ،با دو عنوان مختلف در ایران منتشر
شد.
 -۱7اولین زن برن دهی جایزهی نوبل ادبیات.
 -۱8نام رمانی از «جین آستن» که اولین بار در دسامبر  ۱۸۱۵به
چاپ رسید .این کتاب توسط رضا رضایی به فارسی ترجمه شده است.
 -۱9پرفروشترین کتاب تکجلدی جهان
 -۲۰رمان تحسین شدهی سیمین دانشور که زندگی فئودالی دههی
بیست ایران را به تصویر میکشد.

۱۹
۵

۱۱

۲۰
۶

۸

۷

۹
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جدول بیدل
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طراح جدول :فاطمه اختصاری

۳
۴

• کلمات حذف شده از ابیات ،جواب سواالت جدول هستند.
افقی
 -۱سزا خود ز کسری چنین نامه بود
نه برکام بایست  ...بود (فردوسی)
همچو زلف نیکوان خردساله تاب خورد
همچو عهد دوستان سالخورده ( ...فرخی)
 -۲طریق عشق گرفتی و منهزم ز مالمت
تو کز  ...حذر میکنی ،چه مرد نبردی؟ (اوحدی)
در ...شب هجر تو جانم به لب آمد
وقت است که همچون مه تابان به درآیی (حافظ)
 -۳آب صبرت آب جوی خلد شد
جوی شیر خلد مهر توست و ( ...مولوی)
در زیر گل خیری آن به که قدح گیری
بر  ...شبگیری ،بانگ و شغب صلصل (منوچهری)
به آب تیغ تر سازد گلو را تر زبانیها
غنیمت دان درین دریا چو ...بیزبانی را (صائب)
بازم از  ...خم ابروی بتی در نظر است
سلخ ماه دگر و غرهی ماه دگر است (وحشی)
 -۴طفیل هستی عشقند آدمی و ...
ارادتی بنما تا سعادتی ببری (حافظ)
ای گنج  ...با خستگان نظر کن
مرهم به دست و ما را مجروح میگذاری؟ (سعدی)
در وصل همکنار خیالیم ،چاره نیست
آیینهایم و  ...به بر میکشیم ما (بیدل دهلوی)
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۵

گر کار من از عشقش با شحنه و دار افتد
از شحنه نترسم من وز  ...نیندیشم (خاقانی)
سرخوشم از درد و درد از ساقی عیش و ...
بهر من چون درد خواری نیست ،گو هرگز مباش (امیرخسرو دهلوی)
 ... -۷و سنگ کم و ترازوی کژ
همه تدبیر مرد غدار است (ناصرخسرو)
 ...به روی تو گویم از آن زمان که برفتی
که هیچ روی ندیدم که روی درنکشیدم (سعدی)
به عمری یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند
نهال  ...در خاطر چو برخیزند بنشانند (حافظ)
نشاط من همه زی آشیان نه فلک است
اگرچه در قفس پنج  ...گرفتارم (خاقانی)
 -۸چرخ در کار زمین است و زمین در بار چرخ
هر  ...را حالتی ،ما در میان آسودهایم (سلمان ساوجی)
 ...که را دیده در دهان تو رفت
هرگزش گوش نشنود پندی (سعدی)
به صد  ...جهم از جا چو خوانیام سگ خویش
چه جای آن که به سوی خودم کنی آواز (محتشم کاشانی)
پیش تیرش آهوان را از غم ر ّد و قبول
شیر خون گشتی و خون شیر آن ز خوف این از ( ...خاقانی)

 -۵آنکه میپرسد نشان راحت و لذت ز ما
 ...پرسد اول این معنی که خواب و خورد چیست (وحشی)
خواهم شدن به  ...گریان و دادخواه
کز دست غم خالص من آن جا مگر شود (حافظ)
عشق همدست به تقدیر شد و کار مرا ساخت
 ...ای عقل که کاری تو به تدبیر نکردی (شهریار)

 -۹هر ...دل را که با زلف دلآویزش بود الفت
کجا طاقت شود ممکن ،کجا تسکین شود پیدا
(فروغی بسطامی)
کی چشم تو با حال من افتد که شب و روز؟
او خفته و  ...است و مرا کار خراب است (سلمان ساوجی)
ای نوبهار حسن بیا کان هوای خوش
بر باغ و  ...و گلشن و صحرا مبارک است (مولوی)
شمعی ولی هر شب مرا ،از لرز زلفت  ...مرا
عمری بمیگون لب مرا ،سرمست و شیدا داشته (خاقانی)

 -۶آخراالمر گل کوزهگران خواهی شد
حالیا فکر  ...کن که پر از باده کنی (حافظ)

 -۱۰چه شب است یا رب امشب که ستارهای برآمد
که دگر نه عشق خورشید و نه مهر ...دارم (سعدی)
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نی نی اگر چو شمعی این دم زدم ز گرمی
اکنون چو شمع از آن دم ،سر زیر  ...دارم (عطار)
به  ...من آنکس نکوخواه توست
که گوید فالن چاه در راه توست (سعدی)

تا نیک ندانی که  ...عین صواب است
باید که به گفتن دهن از هم نگشایی (سعدی)

 -۱۱ز راه دور فتادم ،که  ...بود رفیق
ز عقل بهره ندیدم ،که دیو بود ندیم (اوحدی)
هان مشو  ...چون واقف نهای ز اسرار غیب
باشد اندر پرده بازیهای پنهان غم مخور (حافظ)
گوش آن کس نوشد اسرار جالل
کو چو سوسن صد زبان افتاد و ( ...مولوی)

 -۱۳به  ...زمزم و کوثر سفید نتوان کرد
گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه (حافظ)
هوشی ست بند ما و به پیش تو هوش چیست
گر برج  ...است بخواهیش برکنی (مولوی)
ایام زمانه از کسی  ...ننگ
کو در غم ایام نشیند دلتنگ (خیام)
ببخشد دست او صد بحر گوهر
که در بخشش نگردد ناخنش ( ...نظامی)

 -۱۲بوی بغلت میرود از پارس به ...
همسایه به جان رسید و بیگانه و خویش (سعدی)
گفتا :که  ...دروغ است سر بسر
گفتم :تو راست گیر و دروغ از میان بکاه (فرخی سیستانی)

 -۱۴کرد  ...آسمان سیر این دل دیوانه را
سوختن شد باعث نشو و نما این دانه را (صائب تبریزی)
وان مرد که او کتب فتاوی و حیل ساخت
بر صورت ابدال بُد و سیرت ( ...ناصر خسرو)
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 -۱۵گرت  ...گردد دل ز دست دوستان سعدی
نه شرط دوستی باشد که از دل بر دهان آید (سعدی)
تا خدمت رندان نگزینی به دل و جان
شایستهی سکان  ...نگردی (سنایی)
عمودی
 -۱شاه رضا شهید خراسان غریب طوس
کاتش به قلب پاک وی افکند  ...روس (بهار)
تپیدنهای دلها ناله شد آهسته آهسته
رساتر گر شود این نالهها  ...میگردد (فرخی یزدی)
دوستان دختر رز توبه ز مستوری کرد
شد بر محتسب و  ...به دستوری کرد (حافظ)
 -۲پر پروانه پی  ...تف شمع بود
چونک آن یافت نخواهد پر و دریازیدن (مولوی)
ره پر ...است ،پر میفکن
تیغ است قوی ،سپر میفکن (نظامی)
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز
دست  ...آمد و بر سینهی نامحرم زد (حافظ)
 -۳ور به یزدان اقتدا کرده ست سلطان ،واجب است
شاه واال برنهد ،چون حق نکو کرده ست ( ...انوری)
یاسمین خندان و خوش زان است کز من غافل است
 ...من گر دیده بودی یاسمین بگریستی (خاقانی)
گفت دینی را که این دینار بود
کاین فژاگن  ...را پروار بود (رودکی)
پای طلبم سست شد از سخت دویدن
هر  ...که شدم راه به سوی تو ندیدم (خاقانی)
 -۴در دیده عالم نه ،عدلی نو و عقلی نو
وان آهوی یاهو را بر  ...معلم زن (مولوی)

از فرط  ...ساز بم و زیر نهاده
چونگربهکه مومو کند از شهوت بسیار (قاآنی)
سال و فال و  ...و حال و اصل و نسل و تخت و بخت
بادت اندر شهریاری برقرار و بر دوام (حافظ)
اگر به مذهب تو  ...عاشق است مباح
صالح ما همه آن است کان تو راست صالح (حافظ)
 -۵هله طبل وفا بزن که بیامد  ...تو
می چون ارغوان بده که شکفت ارغوان تو (مولوی)
 ...بر هم نزند رابطهی ساز یقین
کوهگرانحوصله را ناله سبکسر نکند (بیدل دهلوی)
قوی بازوانند و کوتاه دست
خردمند ...و هشیارمست (سعدی)
 -۶بیمزد بود و منت ،هر خدمتی که کردم
یارب مباد کس را  ...بیعنایت (حافظ)
شدیم  ...به شطرنج غایبانهی تو
به ما بخند که خوش بازیات بهانگیز است (وحشی)
جستجوی رفتگان سر بر هوا کردیم حیف
پیش ما بود آنچه ما را در نظر  ...شد (بیدل دهلوی)
 -۷من بی می ناب زیستن نتوانم
بی باده  ...بار تن نتوانم (خیام)
وصفش نداند کرد کس ،دریای شیرین است و بس
سعدی که شوخی میکند  ...به دریا میبرد (سعدی)
 -۸چون به صد جان یکدلی نتوان خرید
دلفروشان را  ...دربسته به (خاقانی)
بعد از این دست من و  ...سرو و لب جوی
خاصه اکنون که صبا مژدهی فروردین داد (حافظ)

 -۹به مهر  ...گیتی مکش رنج امید اینجا
که خونها میخورد تا شیر میگردد سفید اینجا
(بیدل دهلوی)
کی جام باده درخور کام و دهان ماست
خونی که میخوریم  ...از دهان ماست (صائب)
 -۱۰ندانم این شب قدر است یا  ...روز
تویی برابر من یا خیال در نظرم (سعدی)
اشتر به  ...عرب در حالت است و طرب
گر ذوق نیست تو را کژطبع جانوری (سعدی)
بانوی شرق و غرب تویی بر درت مرا
قصه  ...است که غصه دمادم است (خاقانی)
 -۱۱ز رشک آن خروس آتشینتاج
گهی  ...برآتش گاه دراج (نظامی)
موج ما یک شکن از خاک نجوشید بلند
بحر عجزیم که در آبله  ...کردیم (بیدل دهلوی)
 ...که قدم نهی تو بر روی زمین
آن مردمک چشمنگاری بوده است (خیام)

 -۱۵رسم تقوی مینهد در عشقبازی رای من
 ...غارت میزند در ملک تقوی روی تو (سعدی)
زندگی کردن من مردن تدریجی بود
آنچه جان کند تنم ،عمر  ...کردم (فرخی)
دفتر به دبستان بود و نقل به بازار
وین ...به جائی که خرابات خراب است (منوچهری)

M.C. Escher- Belvedere

 -۱۲توبه را از جانب مغرب دری
باز باشد تا قیامت بر ( ...مولوی)
غم مردن نبود جان غم اندوخته را
نیست از ...حذر مزرعهی سوخته را (صائب)
نوبت عشاق ندارد ...
قول بزرگان نبود جز عمل (خواجو)
 ...طرب کن تمام خاصه که اکنون
عدهی خاتون خم تمام برآمد (خاقانی)
 -۱۳پیرزن نیم شب که  ...کند
روی هفت آسمان سیاه کند (اوحدی)
اگر عداوت و جنگ است در میان ...
میان لیلی و مجنون محبت است و صفاست
(سعدی)
آتش سوزان و  ...تیز را
یک صفت باشد تر و خشک گیاه (خاقانی)
هست فتوای فت ّوت را قلم در دست او
پاسخ فتوا نعم راند بجای  ...و لست (سوزنی)
-۱۴هست سالی دو روز شادی خلق
چون  ...بنگری همان هم نیست (خاقانی)
قول او بر جهل او هم  ...است و هم دلیل
فضل من برعقل من هم شاهد است و هم یمین
(منوچهری)
ازان سجده بر آدمی سخت نیست
که در صلب او مهره یک  ...نیست (سعدی)
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دیر کردهام و تا وقتی که برسم حتماً یک ساعت از قرارمان گذشته
حساسند .دوباره زنگ میزنم و میگویم
است .دکترها حتماً روی وقت ّ
توی ترافیک ماندهام و عذرخواهی میکنم .صدای میالد آرام و مهربان
است .میگوید که برای خودش یک دمنوش سفارش داده و منتظرم
است .میگوید «نگران نباش نازنینم» .نگرانم .هنوز نمیدانم کارم
درست است یا نه .مسیجهای مهدی را از صبح باز نکردهام .نگرانم
شده و هی زنگ میزند و هی جواب نمیدهم .باید یادم باشد همینکه
رسیدم ،گوشی را خاموش کنم .کافیشاپ شلوغ است اما میالد پشت
قفسهی کتابها نشسته که جای تقریباً ساکت و دور از چشمی است.
از قبل سفارش دمنوش داده و همینکه مینشینم و حال و احوال
میکنیم ،برایم میآورند .آدمی است که حساب همه چیز را میکند.
کت سورمهای پوشیده و شلوار جین و کفشهایش برق میزند.
موهایش را ژل زده و عطرش مثل همیشه خوشبوست .جوری به
صورتم نگاه میکند که انگار االن توی مطبش نشستهام و میخواهد
تص ّور کند بعد از عمل دماغ چه شکلی میشوم .همین را میگویم.
میخندد و میگوید که توی مطب هم همینجوری محو زیباییام
شده است .نگاهش میکنم و همینکه دمنوشم را تا آخر میخورم،
مطمئن میشوم تصمیمم درست است .هنوز زل زده توی چشمهایم.
میگوید که از همین چیزهایم خوشش میآید ،از همینکه بدون
حتی یک سؤال ،دمنوشم را تا ته سر کشیدهام .میخندم و عاشقش
میشوم.

رمان د ِر قرمز
فصل اول :انتخاب

نویسنده :فاطمه اختصاری

خوبی دو تا موبایل داشتن همین
مسیجهایش را نخوانده پاک میکنم.
ِ
است .یکی برای مهمها ،یکی هم برای بقیه .زنگ خانه را میزنند .از
صفحهی آیفون دختری را میبینم که ایستاده پشت در و شالش را
مرتّب میکند .انگار هیجان دارد و نمیداند دوباره زنگ بزند یا نه.
انگشت میزنم به ماسک روی صورتم .خشک شده است .نمیتوانم
حرف بزنم .باید حداقل پنج دقیقه پشت در ّ
معطل بماند تا ماسک را
بشویم .دفتر مالقاتهایم را چک میکنم .باید اسمش نازنین باشد.
مسیج میزنم که «لطفاً پنج دقیقه صبر کن ».از صفحهی آیفون
میبینم که گوشیاش دستش نیست .زنگ میزنم .توی کیفش دنبال
موبایل میگردد .تا پیدایش میکند قطع میکنم .مسیجم را میخواند
و یک قدم میرود عقب .به چپ و راست نگاه میکند و با پایش
با خوردهسنگهای زمین بازی میکند .شاید هنوز مطمئن نیست
که میخواهد دستش را جلویم باز کند یا نه .آدمها از لخت شدن
میترسند ،ولی فقط بار ا ّول .موزیک میگذارم .در را برایش باز میکنم
و میروم توی دستشویی.
نشسته روی مبل و با ساعتش بازی میکند ۲۵ .ساله است .با اینکه
تا االن یک کلمه از خودش نگفته ،اما مطمئنم روی عدد  .۲۵هرچند
که سرزندهتر و شاداب تر از یک جوان  ۲۵ساله است .پوست صورتش
قهوهای روشن است .ابروهای پهنی دارد و چشمهایش را آرایش
کرده .چهرهاش بدون عمل و زیباست .مانتو و شالش را درآورده و
گذاشته است روی کیفش .پاکت نامهای را هم گذاشته روی میز که
حدس میزنم تویش پول باشد .نخواسته بود هزینه را کارت به کارت
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کند .احوالپرسی میکنم و دعوتش میکنم بیاید به اتاق کارم .کیف
و لباسهایش را همانجا رها میکند و دنبالم راه میافتد .دم در
میایستد .انگار از دیدن اتاق شوکه شده باشد .میگویم بنشیند روی
صندلی قرمز و خودم مینشینم روی صندلی مشکی .برایش کمی
توضیح میدهم که استرسش کمتر بشود ،هرچند که این استرس به
کارم میآید .کف دستش را گذاشته روی میز .همهشان فکر میکنند
از روی دیدن خطوط کف دستشان میتوانم بفرستمشان وسط آینده.
میگذارم همینجوری فکر کنند .عرق کف دستش را با دستمال پاک
میکنم و شروع میکنم به نوازش کردن انگشتهایش.
میگویم «چشمهایت را ببند و تا وقتی نگفتهام باز نکن .تا سه که
میشمارم نفس عمیق بکش .یک ...دو ...سه ...حاال به این اتاق فکر
کن .به در و دیوار قرمز ،پردههای قرمز ،فرش قرمز ،رومیزی قرمز .به
هیچ چیز دیگری فکر نکن .به صدای موزیک گوش کن .حاال دور و
برت تاریک میشود و بوی سوختگی میشنوی .سعی میکنی بفهمی
بو از کجاست ،اما همه جا تاریک است .یک قدم بگذار جلوتر .بو را
بیشتر حس میکنی .یک قدم برو جلوتر .حاال روبرویت یک در قرمز
میبینی .به طرفش برو و بازش کن!»
■
در را باز میکنم و وارد کوچه میشوم .تاکسی دم در منتظر است.
مینشینم و ساعتم را برای بار هزارم نگاه میکنم و بندش را دور
دستم میچرخانم .انگار عقربهها دنبال هم میدوند .تا االن ده دقیقه

توی ماشین نشستهایم و او رانندگی میکند .هیچ حرفی نمیزند.
نگرانم ،ا ّما نمیدانم دقیقاً به خاطر چی .مدام با حلقهام بازی میکنم
و توی انگشتم میچرخانمش .موزیک میگذارم ،ا ّما بالفاصله میالد
صدایش را کم میکند .جوری که اص ً
ال نمیشنوم .ماشین را میبرد
بچه ،خواب توی بغل میالد
داخل پارکینگ .با آسانسور میرویم باالّ .
بچه را میبرد
است .همانجوری کلید میاندازد و وارد خانه میشویمّ .
میگذارد توی تختش .میروم توی اتاق خوابمان .لباسهایم ریخته
است روی تخت و چمدان کوچکی روی زمین افتاده .میگویم«میالد»...
جلوی آینه ایستاده و دارد لباسش را درمیآورد .با اخم نگاهم میکند
ا ّما حرفی نمیزند .بعد از یک هفته این ا ّولین بار است که با اسمش
صدایش میکنم .سفر بودم و ح ّتی یکبار هم تلفن نکرده بودم تا از
بچه خبر بگیرم .درواقع قهر کرده بودم .برای سومین
اوضاع خانه و ّ
بار توی زندگی مشترکمان ،دستش را رویم بلند کرده بود و من هم
بالفاصله چمدان را برداشته بودم و رفته بودم ویالی شمال .آرمیتا
زنگ زده بود که ماماننازنین برگرد! میخواهیم برویم تولد مامان
بزرگ .دیروز برگشته بودم و نمیدانستم چطوری میتوانم باز هم
با میالد زندگی کنم .لباسها را از روی تخت میاندازم روی زمین
و مینشینم .دستهایم را میگیرم جلوی صورتم و شروع میکنم به
گریه کردن .بوی سوختن میآید.
■
«حاال چشمهایت را باز کن!»
دستمال را میگیرم جلویش تا اشکهایش را پاک کند .سرش را
میگذارد روی میز و صدای هق هقش بلندتر میشود .میگویم «گریه
نکن ،دنیا همینه ».می روم بیرون و برایش یک لیوان آب قند میآورم.
کمی به خودش مسلط شده .لیوان را که میگذارم جلویش ،میچسبد
به دستم« .خانم بهار ،یکبار دیگه بفرستم .بهارخانم جان ،تو رو خدا
یکبار دیگه ،هزینهش هر چی باشه مهم نیست .فقط یکبار دیگه
برم ».میگویم که نمیشود و قانونم اینجوری است که بیشتر از
یکبار برای کسی این کار را نمیکنم .دستم را میکشد و با گریه
اصرار میکند .میگویم نمیشود و همان اول هم پشت تلفن این را
بهش گفتهام .ح ّتی به خانم ربیعی هم که معرفش بوده ،گفتهام که
فقط یکبار! ولی گریه میکند و سرش را به میز میکوبد .شانههایش
را میگیرم و تکیهاش میدهم به صندلی .نگاهش میکنم .ریملش
ریخته ،چشمهایش سرخ شده و دماغش باد کرده است ،ا ّما هنوز هم
زیباست .میگویم  ۱۵دقیقه همینجا بنشیند تا برگردم و آنوقت
تصمیم میگیرم که دوباره بفرستمش یا نه .از اتاق میروم بیرون و در
را رویش قفل میکنم .هنوز صدای گریهاش میآید.
دوش گرفتهام .موهایم را الی حوله میپیچم و با همان لباس حوله
میروم داخل اتاق .اشکهایش را پاک کرده و زل زده است به روبرو.
هنوز چیزی نگفتهام که شروع میکند به تشکر برای اینکه دوباره
حاضر شدهام ببرمش آنطرف در قرمز .دوباره به گریه میافتد .از
حرفم منصرف میشوم .میگویم همینجا بنشیند تا برگردم .موزیک
را عوض میکنم و سریع برمیگردم توی اتاق .چشمهایش را بسته و
کف دستش را گذاشته است روی میز .دستش را میگیرم و میگویم
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«آرام باش و تکیه بده به صندلی قرمز .تا سه که میشمارم نفس
عمیق بکش .تا وقتی نگفتهام چشمهایت را باز نکن .یک ...دو ...سه...
حاال به این اتاق فکر کن .به در و دیوار قرمز ،پردههای قرمز ،فرش
قرمز ،رومیزی قرمز .به هیچ چیز دیگری فکر نکن .به هیچ چیزی فکر
نکن .به هیچ چیزی فکر نکن .به صدای موزیک گوش کن .حاال دور
و برت تاریک میشود و بوی سوختگی حس میکنی .سعی میکنی
بفهمی بو از کجاست ،اما همه جا تاریک است .یک قدم بگذار جلوتر .بو
را بیشتر حس میکنی .برو جلوتر .حاال روبرویت یک در قرمز میبینی.
به طرفش برو و بازش کن!»
■
در را باز میکنم و وارد کوچه میشوم .مهدی را میبینم که سر کوچه
ایستاده و دارد با پایش سنگی را شوت میکند .دوباره میرود دنبال
سنگ و دریبل میزند .کاپشن و شلوار جین پوشیده است .همینکه
از دور میبیندم شروع میکند به شکلک درآوردن .خندهام میگیرد.
در خنداندنم استاد است .همانجور که در درآوردن اشکم .میرسم و
دستش را میگیرم و سریع ول میکنم و راه میافتیم .سنگ را با پایش
شوت میکند جلوی پای من .میبینم که سنگ نیست ،یک گنجشک
مرده است .جیغ میکشم و میروم عقب .شروع میکنم به فحش دادن.
عصبانی میشود و او هم شروع میکند به فحش دادن .حاال رسیدهایم
سر خیابان و هنوز داریم جر و بحث میکنیم .از اذیت کردن گنجشک
مرده رسیدهایم به مسیجهایش به آزیتا و لیال .قبول نمیکند که نباید
با دوستهای من اینقدر صمیمی حرف بزند و شوخی کند .میگوید
«تو هم برو به فرامرز همین مسیجها رو بزن ،من ناراحت نمیشم».
قبول نمیکنم و بحث ادامه دارد .دستم را میکشد و میگوید«زر نزن
یبَردم توی کوچهای خلوت و میچسبان َدم به دیوار و
نازی! زر نزن!» م 
شروع میکند به لب گرفتن .نگرانم کسی ما را ببیند و قلبم تند تند
میتپد .صورتم داغ شده است .لبهایش را گاز میگیرم .گردنش را گاز
میگیرم و استرسم کم میشود .صورتم را میگیرد جلوی صورتش و با
خنده زل میزند توی چشمهایم .نوک دماغم را میبوسد.
از حمام بیرون میآید و حولهاش را پرت میکند روی مبل .داد میزنم
توجه به حرفهایم میرود
«مهدی! حولهی خیست رو ننداز اونجا» بی ّ
مینشیند پای لپتاپش .آرمیتا عروسک خرسیاش را میکوبد به میز.
میروم عروسک را از دستش میکشم و میگذارم باالی کمد .شروع
میکند به گریه کردن .مهدی میگوید «ببین این تور هند خیلی
قیمتش خوبه .بریم سه تایی؟» میخواهم تشر بزنم و بگویم که پول
تعمیر ماشینمان را نداریم ،پول دکتر متخصص و داروهای آرمیتا را
نداریم ،آنوقت چرا او به فکر سفر رفتن است .ا ّما بیخیال میشوم.
چیزهای مهمتری دارم که برایشان دعوا راه بیندازم .مسیج هایش را
با زنی که نمیشناسم پیدا کردهام و نمیدانم چطور به رویش بیاورم
که م ّتهم به سرک کشیدن توی موبایلش نشوم .مهدی بلند میشود و
عروسک را از باالی کمد برمیدارد و میدهد دست آرمیتا .آرمیتا دوباره
شروع میکند به کوبیدن عروسکش به لبهی میز .با سرعت خودم را
میرسانم و عروسک را از دستش چنگ میزنم .شروع میکند به گریه
کردن .مهدی میآید و عروسک را از دستم میکشد ،ا ّما من رهایش
نمیکنم .سر عروسک دست من است و پاهایش دست مهدی .میگوید
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بچه
«نازنین چرا اینجوری میکنی دیوونهی روانی .ول کن عروسک ّ
رو» .سر عروسک از تنش جدا میشود و در دستهایم میماند .گریهام
میگیرد .بوی سوختن میآید.
■
«حاال چشمهایت را باز کن!»
نگاهم نمیکند .دستمال را میگیرم طرفش .صورتش را پاک میکند
و دماغش را میگیرد .بهآهستگی از روی صندلی بلند میشود و به
سمت در اتاق میرود .دنبالش میروم .بدون هیچ حرفی میرود سراغ
کیفش و چند تا تراول در میآورد میگذارد روی پاکت روی میز.
احساس میکنم پشتش خمیده است و میلرزد .میگویم که اگر
میخواهد میتواند کمی بنشیند و استراحت کند .سرش را تکان
میدهد .لباسهایش را به همان آهستگی میپوشد و به سمت در
میرود .پاکت را از روی میز برمیدارم و میگذارم توی کشوی اتاق.
موبایل اصلیام را برمیدارم .بدون مسیج و تماس .موبایل کاریام را از
شارژ میکشم و نگاه میکنم ۲۶ .مسیج و  ۱۲تماس بیپاسخ .حوله را
از تنم در میآورم و ولو میشوم روی تخت .شمارهی آخر را میگیرم
و چشمهایم را میبندم...

«ادامهی این رمان را در شمارهی بعدی نشریه بخوانید».

جدول کودک و بزرگسال
طراح جدول :فاطمه اختصاری
سواالت مخصوص کودکان
 -۱شخصیت کارتونی که شلوارمکعبی است.
 -۲یک خوردنی شیرین که آن را دور چوب میپیچند و معموالً در
پارک به فروش میرسد.
 -۳غذای جوجه و مرغ و خروس.
 -۴آن را توی غذا میریزند تا رنگش قرمز شود.
 -۵وقتی مریض بشویم باید برویم پیشش.
 -۶دو تا عروسک که سالهای زیادی به همراه آقای مجری
برنامههای کودک را اجرا میکردند.
-۷اسم موشی که دنبال «تام» میکرد و سعی میکرد از دست آن
گربه فرار کند.
 -۸وسیلهای که با آن چیزها را وزن میکنند.
 -۹یک خوردنی که آن را روی نان میمالند و معموالً با صبحانه
میخورند.
 -۱۰حیوانی که علف میخورد و صدای معمع میدهد.
 -۱۱رنگ برگهای درخت در تابستان.

سواالت مخصوص بزرگساالن
 -۱شخصیت یک سریال تلویزیونی انیمیشنی آمریکایی که طرفداران
زیادی دارد .این شخصیت توسط استفان هیلنبرگ ،طراحی و ساخته
شده است و تام کنی مسئولیت صداپیشگی این شخصیت را به عهده
دارد .صداپیشگان این انیمیشن کارهای دوبله را با الهام از فیلمهای
کالسیکی همانند کازابالنکا در سال  ۱۹۴۲انجام دادهاند.
 -۲خوردنی رشتهرشته که با عبور جریان هوای گرم و مرطوب از روی
شکر درست میشود.
 -۳فرایند تولیدمثل گیاهان با تشکیل آن به پایان میرسد.
 -۴خدای قرمز.
 -۵طبیب
 -۶فیلمی ایرانی به کارگردانی ایرج طهماسب که با احتساب قیمت
فروش در زمان خود ،پربینندهترین فیلم تاریخ سینمای ایران محسوب
میشود.
 -۷بیباک و دالور
 -۸قپان و باسکول از انواع آن است.
 -۹بعضی از آن آب میگیرند.
 -۱۰گونهای جانور پستاندار نشخوارکننده از تیرهی گاوان که جزء
دامهای اهلی است و از گوشت و پنیر و پشم و کرک آن استفاده
میکنند .نوع وحشی آن نیز وجود دارد.
 -۱۱یکی از رنگها که مکمل آن سرخابی است .همهی گونههای آن
در طول موج حدود  ۵۲۰تا  ۵۷۰نانومتر قرار دارند .بسیاری از مواد
معدنی حاوی کروم ،این رنگ را بروز میدهند .همچنین نام جنبشی
در ایران در سال .۱۳۸۸
۷

۱

۳

۲
۵

۴

۸
۹

۶

۱۰
۱۱
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جدول آبستره
طراح جدول :مژگان حاجیزادگان
21

۲

۲۲

۱

۳

۵
۶

۴

۷
۸
۹
۱۰

۱۱
۱۲

۱۳

۲۳
۱۶

۲۸

۲۴

۲9

۲۷
۱۴

۲۵

۲۰
۲۶

۱۵

۱۸

۱۹

52

جیم

۱۷

افقی:
 .۱اثری از «ایو کالین »۱هنرمند فرانسوی ،که در آن ظاهرا ً
خودش را از پنجره به بیرون پرت میکند ولی درواقع به صورت
عکس مونتاژ شده است .این اثر در سال  ۱۹۶۰خلق شد و برخی
ِ
۲
آن را به دلیل نمایشی بودن ،جزء آثار پرفورمنس به حساب
نمیآورند ،چرا که معتقدند پرفورمنس باید واقعی و مستندگونه
باشد.
۳
 .۴خالق پرفورمنسهای «گذشته در حال مستمر است » و «دو
تصویر خودآگاهی »۴که اساس کارهایش مطالعهی رفتار فعال،
کنشگرا یا غیرفعال و مطیع مخاطبان است .او سعی داشت
نقش پرفورمر فعال و مخاطب غیرفعال را در یک شخص ترکیب
کند ،از این رو از آینه و تجهیزات ویدئویی در آثارش استفاده
میکرد و به این وسیله به پرفورمرها اجازه میداد به عنوان
تماشاگر ،ناظر عملکرد خودشان باشند.
 .۶خالق موسیقی سکوتی به نام «چهار دقیقه و سی و سه ثانیه»
که تجربیات مینیمالیستی در نقاشی و موسیقی داشت .وی جزء
هنرمندانی بود که در کالج کوهستان سیاه ،محل تولد سبک
آوانگارد آمریکایی ،فعالیت میکردند و آثار هنری بدون عنوانی
خلق میکردند که از نمونههای هپنینگ ۵بودند و با مشارکت
مخاطبان و بداههپردازی همراه میشدند.
 .۹نام مادهای مخدر و همچنین نام پرفورمنسی از «هلموت
شوبر »۶در سال  ۱۹۷۷که با اجرای آن قصد داشت بگوید که
آزادی نه فقط از راه اندیشه ،بلکه گاه از راه بدن محقق میشود.
 .۱۳یک تریلیون
۹
۸
 .۱۴پرفورمنسی از «مارینا آبراموویچ » و «اوالی » که در آن
موهایشان را به هم بسته بودند.
 .۱۵هنرمند فرانسوی که رهبر جنبش نئورئالیسم و همچنین
پیشگام در توسعهی هنر اجرا و هنر مینیمال و هنر پاپ بود.
نقاشیهایش شبیه پنجرهی زندان ،به صورت مونوکروم و گاهی
حتی نامرئی بودند .او با کار کردن بر روی مدلهای زنده دریافت
که فقط میتواند با این مدلها نقاشی کند ،بنابراین استودیویش

را از نقاشیهای قبلیاش خالی کرد و مدلهای عریان را به رنگ
آبی آغشته کرده و توسط آنها اشکالی را بر روی بوم میکشید.
او از بدن برهنهی زنان به مثابهی برسهای زنده استفاده میکرد
و خودش تنها یک هدایتکننده بود و هیچ گونه تماسی با زنها
و بوم نداشت .در برخی از اجراها بدن زنان رنگ میشد و با
غلت زدن روی بوم رنگ آبی ثبت میشد و در برخی دیگر زنان
به تابلوها میچسبیدند و با اسپری دور آنها رنگ میشد .این
تجربیات ،همیشه در برابر تماشاگران و با همراهی یک ارکستر
موسیقی که یک سمفونی با یک نت واحد را مینواخت ،صورت
میپذیرفت« .رویداد انساننگاری دوران آبی» که در سال ۱۹۶۰
همراه با یک قطعهی موسیقی مونوتون بهطور زنده اجرا شد،
یکی از معروفترین نمونههای این ژانر است .تابلوهای خلق شده
در این اجراها ،با عنوان کلی  ،Antبرگرفته از ابتدای کلمهی
«انتروپومتری» به نمایش درآمدهاند .تکههای پراکندهای که
از تماسهای متناوب بدن با سطح تابلو پدید آمدهاند ،مشابه
سطوح کوبیستی و یادآور تابلوی «برهنه در حال پایین آمدن
از پلهها» اثر مارسل دوشان هستند که پیکره زن را در تجزیه
سطوح مختلف به تصویر کشیدهاست.
 .۱۷پرفورمنسی از «یوکو اونو »۱۰که در آن منفعل نشسته بود
و مخاطبان لباسش را پاره میکردند .او در این اثر به تجاوز و
خشونت علیه زنان اشاره داشت.
 .۱۸خالق اثر «تعقیب »۱۱که طی آن افرادی را در خیابان تا
رسیدن به مقصد تعقیب میکرد .او به حضور مخاطب در اثر
و تعامل هنرمند و مخاطب در طول اثر هنری عالقه داشت.
پرفورمنسهای «راز گفتن »۱۲و «تصاویر »۱۳نیز از دیگر آثار او
هستند.
 .۱۹او با پاشیدن رنگ روی بوم ،اثری کام ً
ال اتفاقی خلق میکرد
و در نهایت چیزی که بر روی بوم شکل میگرفت تصویر نبود،
1. Yves Klein
2. Performance art
)3. Present Continuous Past(s
4.	Two Consciousness Projections
5. Happening
6. Helmut Schober
7.	Live Painting
8.	Marina Abramovich
9.	Ulay
10. Yoko Ono
11.	Following Piece
12.	Telling Secret
13. Photo Piece
14.	Thomas McEvilley
15.	Tehching Hsieh
16.	Rope Piece
17.	Franklin Furnace
18.	Tomas Ruller
19.	Waiting
20.	John Lennon
21.	Noise Music
22.	Robert Smithson
23.	Land art
24.	Chris Burden
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بلکه رویدادی بود که از رویارویی هنرمند با اثر سرچشمه میگرفت.
کسانی مانند توماس مکاویلی ،۱۴منتقد آمریکایی معتقدند که هنر
پرفورمنس از تاریخ نقاشی و در پی نقاشی کنشی این هنرمند قدرتش
را به دست آورد.
 .۲۳مجسمهی معروف یوستیتیا آن را در دست راست دارد که نماد
عدالت است.
 .۲۴آخرین پرفورمنس مشترک «آبراموویچ» و «اوالی» به نام عشاق،
در این کشور اجرا شد.
 .۲۵شتابزدگی
 .۲۶امپراطوری چین در زمان میالد مسیح که راه ابریشم نیز در
دورهی همین امپراطوری ایجاد شد.
 .۲۷هم به معنی خساست است و هم به معنی حسادت.
 .۲۸نام روسپی آتنی که در زمان اسکندر مقدونی میزیست و در
لشکرکشیهای اسکندر با او همراهی میکرد .عمدهی شهرت او
بهواسطهی نقشش در تحریک اسکندر در واقعهی به آتشکشیدن
تخت جمشید است.
عمودی:
 .۲پرفورمنسی از «مارینا آبراموویچ» که به عقیدهی او به دلیل مدت
زمان طوالنیاش تو ّهم زمان را از بین میبرد .در این پرفورمنس که
در سال  ۲۰۱۰در موزهی مدرن نیویورک برگزار شد ،مخاطبان تا هر
مدت زمانی که میخواستند میتوانستند مقابل آبراموویچ بنشینند و
او نیز تمام مدت بیحرکت و بدون تغییر دادن صورت و یا ترک جایش
در آنجا مینشست.
۱۶
۱۵
 .۳هنرمند آمریکایی که با «تچینگ هسه » در پرفورمنس «طناب »
به مدت یک سال همکاری داشت .او در سال  ۱۹۸۶موفق به دریافت
اولین جایزهی هنرهای نمایشی فرانکلین فارنس ۱۷شد.
 .۵پرفورمنسی از «توماس رولر »۱۸هنرمند اهل چک که به سرکوبهای
سیاسی دوران پیش از انقالب مخملی و تهاجم روسها در سال ۱۹۶۸
اشاره داشت .رولر به دلیل اجرای این پرفورمنس محاکمه شد .وکیلش
در دادگاه برای دفاع از او از اصطالح «هنر پرفورمنس» استفاده کرد
و آن را به عنوان هنری با محتوای سیاسی ،به جای اعتراض سیاسی
تعریف کرد.
۱۹
 .۷پرفورمنس فمنیستی «صبر کردن » توسط این هنرمند اهل
پاراگوئه اجرا شد.
 .۸نام گروهی فمنیستی که با گذاشتن ماسک گوریل بر صورتشان،
به سلطهی مردان بر دنیای هنر و تبعیض جنسیتی اعتراض میکنند.
آنها برای رساندن پیامهای خود از پوستر ،بیلبورد ،آگهی روی بدنهی
اتوبوسها ،بخش آگهی مجالت و ...استفاده میکنند.
 .۱۰اجرایی مشترک از «یوکو اونو» و «جان لنون »۲۰در سال ۱۹۶۹
که شکلی از اعتراض و بیانیهای علیه جنگ بود .این زوج در طول این
اثر که بخشی از ماه عسلشان بود ،دو هفته بر روی تخت نشستند.
 .۱۱این هنرمند در سال  ۱۹۱۳پرفورمنسی به نام «موسیقی پر سر و
صدا »۲۱را توسط شانزده وسیلهی تولید صدا که خودش ساخته بود،
اجرا کرد.
۲۲
 .۱۲اثر معروف «رابرت اسمیتسون » هنرمند و مجسمهساز آمریکایی،
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که مهمترین اثر در زمینهی «هنر زمینی »۲۳محسوب میشود.
 .۱۶پرفورمنسی از «مارینا آبراموویچ» که به پاکسازی قومی در
جنگ صربستان اشاره داشت و در آن از چیدمانی از استخوانهای
گاو استفاده شده بود که او در تمام مدت بر روی آنها نشسته و آنها
را میشست .این پرفورمنس که در سال  ۱۹۹۷در ونیز اجرا شد،
جایزهی شیر طالیی دوساالنهی ونیز را به خود اختصاص داد.
 .۲۰اثری از «کریس بردن ،»۲۴هنرمندی که در بسیاری از آثارش
خودش را در معرض خطر قرار میداد و موقعیتهای سختی برای
مخاطبانش ایجاد میکرد .او در این اثر که یکی از خشونتآمیزترین
پرفورمنسهایش بود ،جلوی دیواری میایستاد و همکارش در مقابل
چشم مخاطبان به دست او شلیک میکرد.
 .۲۱نام یک تصویر استاندارد تست که از مجلهی پلیبوی برگرفته
شده و عکسی از لنا سودربرگ ،یک مدل سوئدی است که برای
شما رهی نوامبر  ۱۹۷۲برهنه ظاهر شد .این عکس به احتمال زیاد،
پرکاربردترین تصویر تست برای انواع مختلف الگوریتمهای پردازش
تصویر (مانند فشردهسازی و حذف نویز) و پردازشهای وابسته است
 .۲۲برجی مد ّور که یکی از اجزای معماری اسالمی است و بیشتر در
مساجد به کار میرود .ساخت این نوع برجها هماکنون در سوییس
ممنوع است .در گذشته گاهی این برج را از جمجمهی سر انسانها به
عنوان نماد پیروزی میساختند.
 .۲9آن خطاط سه گونه مینوشتی.
 در طراحی این جدول از کتاب «هنر پرفورمنس» تألیفمحمدرضا شریفزاده و بهاره کامیابی استفاده شده است.

چلیکهای شکسته
علیرضا حسینی

از کتاب «شکست روایت»

شیرین ،شتاب کن
تا انتهای این ماراتن
راهی نمانده است
شیرین
بسیار سخت است
دویدن و دیدن
دویدن و بوسیدن
و مرگ را
در مسافتی طوالنی
دست به دست گرداندن
من ا ّما بدهکارم
به خاک و هوا
به آب و درخت
به سیارهای که آن را سنگین کردهام
به دستهایی که خوشبختی را
روی آخرین برگ شناسنامهام
تصویر میکنند
به اسبهای رها شده در طوفان
و بارانی که اکنون در کوچه میبارد
شیرین ،شیرین
من سیصد قرن بدهکاری را
یکجا باال آوردهام
ا ّما خیالت تخت
همه را خواهم پرداخت
چون هنوز میدرخشد
آخرین نشانهی من
بر روی لبهایم
میخواستی چه باشد؟
البد سبیل است این
تهماندهی یک تاریخ
 دلسینا ،دلسینامن خاکستر ِ کتابها و استخوان مردگانم را
با خود آوردهام
شیرین
یک شب در حال دویدن

Jackson Pollock

کولی دورهگردی از من پرسید:
این چیست کنج لبهایت؟
گفتم :میخواستی چه باشد؟
البد نیلبک است این
گلوی یک تاریخ
خندید و گفت :چه تاریخ کوچکی!
و من با اندوه
نیلبکم را نواختم
از هفت سوراخ هفت بندش
فوران ِ نور بیرون زد
 :لیزر؟
نه! فوران ِ نیلی ِ اندوه
و او با شرمساری راهش را گرفت و رفت
چه فکر کردهای شیرین؟
مگر میگذارم که تو چون کولیها
در اطراف دهکدهی جهانی بچرخی
با نیلبکی بر لب
 دلسینا ،دلسینادوباره خون من غلیظ شده است
و خروسخوان خواهم زد
به قلب رباتها و کامپیوترها
شیرین
سروانتس را در اجتماع سبزها دیدهاند
میگویند گفته است
ً
این راکتورهای اتمی اصال شبیه آسیابهای بادی نیست
میبینی چگونه پای میکوبند روی چلیکهای شکسته؟!
 سانچو ،سانچومن یه تیکه ابر الزم دارم
یه تیکه ابر ِ پسامدرن
واسه شستن این همه ر ّد پا
شیرین ،شتاب کن
تا گورستان راهی نمانده است
شتاب کن
اینجا محل توقف نیست
شیرین
جوانههای امید
بیسپر میرویند
و من از داسهای فلسفه میترسم
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۳4
30

افقی
 -۲لیوان خارجی
 -۳رمانی از هوشنگ گلشیری که نام شخصیت اول
آن «حسین» است .چند جمله از کتاب:
«نه ،اینطور نمیشود .اگر همینطور بچرخم،
من هم به هیچجا نمیرسم؛ گرچه همهچیز
میچرخد به گرد من که اینجا نشستهام و
مینویسم .یادم باشد که بنویسم که روز ٢۴
یا  ٢۵فروردین  ١٣۴٠وقتی شنیدم یوری
گاگارین علیه ما دارد زمین را دور میزند،
خواستم خودکشی کنم که نشد .تیرماه ۴٨
بود که رفتم خانهی ملیح .ملیح میگفت« :گور
پدر آمریکائیها هم کرده ،خوب ،رفته باشند
به ماه .تو چه کار به آنها داری؟»»
 -۴مجلس شراب و جشن و مهمانی
 -۵حرفی از الفبا که نام جایزهای ادبی برای رمان و
آثار داستانی است.
 -۶او جامعهشناس معاصر آمریکایی و استاد
جامعهشناسی در دانشگاه کلمبیا بود .از او مقاالت
متعدد و گستردهای در ژورنالهای مطرح و علمی
آمریکا منتشر شده ،و چندین کتاب نیز از او به
چاپ رسیدهاست .مطرحترین اثر او کتاب «نخبگان
قدرت» است که در آن به معرفی و توصیف روابط
و اتحاد طبقاتی در میان نخبگان سیاسی ،نظامی و
اقتصادی ایاالت متحده میپردازد.

 -۷جاهل و بیسواد
 -۸گونهی ابتدایی کاغذ که نزدیک به دو هزار سال پیش از میالد
توسط مصریان باستان ساخته شده بود.
 -۹نام نویسندهای ایرانی که عنوان جایزهای ادبی برای اهدا به آثار
منتخب ادبیات فارسی است.
 -۱۰عالمت جمع فارسی
 -۱۱دکتر نون زنش را بیشتر از او دوست دارد.
 -12واحد پول کشور اورهان پاموک
ک رئالجادویی،
 -۱۳مثل آن برای شکالت ،رمانی فمنیستی بهسب 
نوشتهی لورا اسکوئیول است.
 -۱۴از اشکال دارویی دایرهمانند
 -۱۵یکی از معروفترین و کهنترین مجموعه داستانهای منسوب
به خاورمیانه که دربارهی ریشهی اصلی آن شک و تردید وجود دارد.
سبک بسیاری از قصههای این مجموعه رئالجادویی بوده و از فرم
داستان در داستان در نوشتار آن استفاده شده است.
 -۱۶مربوط به ادبیات
 -۱۸یکی از آثار ویکتور هوگو دربارهی اوست که میخندد
 -۲۱اثری از محمدعلی جمالزاده که مجموعهای است از چند داستان
کوتاه و نمایشنامه .این کتاب نخستین بار در سال  ۱۳۳۸منتشر شده
است.
سال آن رمانی است از عباس معروفی
ِ -۲۲
 -۲۳نویسندهی کتاب «انسان و سمبلهایش» که در این کتاب به
نقش فرهنگ و اساطیر هر ملت در شخصیت افراد تشکیل دهندهی
آن جامعه می پردازد و مفهوم کهنالگو را مطرح میکند.
 -۲۴کلمهای برای بیان تحسین یا خوشحالی و خشنودی
 -۲۶ماتیک
 -۲۹حرف فاصله
عمودی
 -۱یکی از سهگانههای مسعود بهنود
 -۲نویسندهای ایرانی که تألیفات زیادی در ارتباط با داستاننویسی و
ادبیات داستانی دارد.
 -۳نویسندهی ارمنیتبار اهل ایران که به خاطر آثارش جوایز بهترین
رمان سال پکا ،بهترین رمان سال بنیاد هوشنگ گلشیری ،کتاب سال
وزارت ارشاد و لوح تقدیر جایزهی ادبی یلدا را از آن خود کرده است.
او با مجموعه داستان کوتاه «طعم گس خرمالو» یکی از برندگان
جشنواره بیست سال ادبیات داستانی در سال  ۱۳۷۶و جایزه «کوریه
انترناسیونال» در سال  ۲۰۰۹شد .قسمتی از یکی از کتابهای او:
«یاد پدرم افتادم که میگفت «نه با کسی بحث کن ،نه از کسی
انتقاد کن .هرکی هرچی گفت بگو حق با شماست و خودت
را خالص کن .آدمها عقیدهات را که میپرسند ،نظرت را
نمیخواهند .میخواهند با عقیدهی خودشان موافقت کنی»».
 -۵مجموعهای از حرکات و رفتارهای روانی یا جسمی میان دو یا چند
نفر که منجر به انگیزش جنسی آنان میشود.

 -۷نام کوچک یکی از رهبران جنبش سورئالیسم که میتواند
گذرگاهی روی رودخانه نیز باشد.
 -۸یکی از کارهای مورد عالقهی شمع و شاعران
 -۱۵رمانی از جین آستن که به درگیریها و دلبستگیهای زنان در
دورهی جورجی انگلستان میپردازد.
ِ
سنگ آن رمانی است از صادق چوبک
-۱۶
 -۱۷ایگو
 -۱۸یکی از قطعهای کتاب که در گذشته دارای سه اندازهی کوچک
تقریبی  ۱۵×۲۱سانتیمتر) ،متوسط ( )۱۶×۲۴و
(به طول و عرض
ِ
بزرگ ( )۲۰×۳۰بودهاست.
 -۱۹خدای قرمز
 -۲۰نام بتی است که در زمان جاهلیت ،دو قبیله از عرب یعنی
بنیکنانه و قریش آن را پرستش میکردند .مجسمهی این بت به
صورت انسان و از عقیق سرخ ساخته شده و درون کعبه تعبیه شده
بود .دست راست آن شکسته شده بود و آن را از طال ساخته بودند .بت
مذکور ،هنگام فتح مکه همراه با دیگر بتان منهدم شد.
 -۲۵پزشک ،شاعر و نویسندهای که خالق شخصیت شرلوک هولمز
است.
 -۲۶داستان کوتاهی از نیکالی گوگول ،نویسندهی روس که تأثیر
زیادی بر ادبیات روسیه داشته است .بر پایهی این داستان ،نمایشنامهها
و فیلمهای گوناگونی ساخته شده است.
 -۲۷نویسنده ،کارگردان و دیپلمات فرانسوی که در جنگ جهانی دوم
نیز خلبان بوده است .او تنها نویسندهای است که دو مرتبه موفق به
اخذ جایزهی گنکور شدهاست .او با شلیک گلولهای به زندگی خود
پایان میدهد و در یادداشتی مینویسد:
«دلیل کارم را باید در زندگینامهام بیابید».
 -۲۸نویسندهی معاصر ایرانی و برندهی هفتمین دورهی جایزهی ادبی
جالل آلاحمد برای رمان «ملکان عذاب»
 -۲۹مساوی و همچنین دوازدهمین حرف از الفبای سیریلیک که
هیچ صدایی ندارد و به آن نشانهی سخت میگویند .این حرف هرگز
در آغاز واژه به کار برده نمیشود و هر گاه در کنار یکی از حروف
بیصدا قرار بگیرد ،نوعی تاکید بر روی آن ایجاد میکند.
 -۳۰کسی را با جا روجنجال بدنام و بیآبرو کردن
 -۳۱مجموعه داستانی از ابراهیم گلستان .جملهای از کتاب:
«بیب ّتهایم .بیب ّته بودن ما را مظلوم کرده است .مظلومیت
هرگز دلیل ح ّقانیت نیست».
 -۳۲رمانی نوشتهی بوریس پاسترناک .این کتاب به دلیل مخالفت
با سیاست رسمی شوروی در آن سالها اجازهی نشر در این کشور را
نیافت .شهرت پاسترناک در خارج از روسیه به دلیل نوشتن این کتاب
است .همچنین این کتاب جایزهی نوبل ادبیات را برای نویسنده به
ارمغان آورده است.
 -۳۳نگاهی به او عنوان کتابی تاریخی از عباس میالنی است.
 -۳۴شخصیت اصلی داستان حماسی اودیسه که نام کتابی از جیمز
جویس است.
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