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این واکنش ب ه صورت «گرانولوم» ،یعنی جوان ههای گوشتی زاید
یکند .عفونت ،دردســر دیگری اســت که
و التهابی در بدن بروز م 
میتواند با سوزن تتو وارد بدن شــود؛ قرمزی بیشازحد ،حساسیت
به لمس پوســت دراطراف محل تتو ،خونریــزی طوالنیمدت و تغییر
ی شده ،نشانههای عفونت هستند.
رنگ پوست دراطراف ناحیه خالکوب 

درخت تنهایی که دیگر تنها نبود

پیشنهاد

اطالعات عمومی

مجسمههای
خاص

ریحانه رمضانی تیموری | خبرنگار افتخاری جوانه

ترافیکوشلوغی.خباینتصویرتاحدودیدرستاستامادرکناراینها

یاندیشیم ،شاید اولین تصویری که به ذهنمان
|وقتی درباره یک شهر م 

یدهند .امروز
نها معنی ،هویت و جذابیت م 
گوشهوکنار شهرها که به آ 

خطورکند ،منظر های باشد از ســاختمانها و خیابانهایی درهمتنیده،

شما برای چه متولد شدهاید؟
سال تولید۲۰۲۰ :

هر شهری آثار و معماری خاص خودش را دارد؛ مجسمهها و آثار هنری در

ژانر :ماجراجویی-کمدی

گروه سنی :مناسب برای تمام گروههای سنی

صتریناینمجسم ههاآشناکنم.
یخواهمشماراباتعدادیازخا 
م 

عارفه کیهانی یزدی| خبرنگار افتخاری جوانه

گل شکوفا
درست اســت که از هنر میشــود برای رســاندن پیامی
خاص به دیگران اســتفاده کرد ولی آثار هنری همیشــه
به ایــن منظــور ســاخته نمیشــوند و گاهی فقــط برای
یشوند مثل «گل شکوفا» که یک هنرمند
زیبایی خلق م 

مردی درون دیوار
دریکیازخیابانهای«مونتما ِر»پاریس،مردیرامیبینید
کهتالشمیکندازدیواربیرونبیایداماوقتیباچشمهای
یشــوید ،متوجه خواهید
گرد و دهــان باز بــه او نزدیک م 
شــد که یک مجســمه برنزی اســت .درباره این مجســمه
میگوینــد الهامگرفتــه از داســتان کوتاهی اســت بهنام
«مردیکهمیتوانددرمیاندیوارهاحرکتکند».شخصیتاینداستان،مردیاستکهازنیروهای
یکند.
یاشبرایدزدیازبانکهااستفادهم 
ماوراءالطبیع 

کالس زبان

شبیه
ولی متفاوت!
فاطمه قاسمی | مترجم

شــنبههااین جا با هم زبــان تمرین
می کنیم  .به مــا بگوییدیاد گرفتن
چــه چیزهایــی در زبان انگلیســی
برای تان سخت است تا راه آسان تر
کردنشراباهمپیداکنیم.

طفره رفتن ،فرار کردن ،دوری کردن Elude
/iˈluːd/

مثال:

The thief eluded the police.

ترجمه  :دزد از دست پلیس فرار کرد.

اشاره کردن ،مربوط بودن Allude
/əˈluːd/

مثال:

He often allude to his poverty.

ترجمه  :او اغلب به بیپولیاش اشاره میکند.

منابع:عصرایران،اقتصادنیوز،بورسنیوز

فرشته چاقوها
فرشــته چاقوهــا ،بزرگتریــن نمــاد ضــد خشــونت در
انگلیس ،از 100هزار عدد چاقو ســاخته شــدهاست.
این چاقوها را که ب هوسیله آنها قربانیان مختلفی کشته
شــدهاند ،از  41واحد پلیس جمعآوری کردهاند .اسم
بعضی از قربانیان روی چاقوها نوشته شدهاست که یادآوری باشد از افزایش جرم و جنایت در این
کشور .این مجسمه 8متری ،یک خاطره ناخوشایند را با هنر ترکیب کردهاست تا روی بینندهها
تأثیر بگذارد.
کفشهای آهنی
در کرانــه رود دانوب بوداپســت ،در فاصلــه۳۰۰متری از
ساختمانمجلسمجارستان۶۰،جفتکفشمدلقدیمی
از جنس آهن ،به سنگفرش مسیر پیادهروی کنار رودخانه
چسبیدهاند .این کفشهای آهنی مردانه ،زنانه و بچگانه
کهروبهسمتآبرودخانهدارند،بهیادکشتهشدگانجنگ
یدهند.
جهانیاولدرمجارستانطراحیوساختهشد هاندوچهرهزشتجنگرانشانم 

آرژانتینیب هاسم«ادواردوکاتاالنو»آنراساخت هاست.اینگلغولپیکرازجنساستیلوآلومینیوم
یشود .نکته جالب درباره مجسمه گل شکوفا این
هر روز ساعت  8صبح در کاخ ملل متحده باز م 
است که مثل گلهای واقعی با حرکت خورشید باز وبسته میشــود .هنگام شب ،گلبرگهایش
یتابند.
کامال بسته میشوند و بهرنگ قرمز م 
دست بیابان
شاید باورش برایتان سخت باشد که بهتان بگویم یکی
از مجســمههای خاص دنیا وســط بیابانی بیآبوعلف
واقــع شدهاســت .در اوایــل دهــه 80میــادی یــک
مجسم هساز شیلیایی« ،دست بیابان» را با ارتفاع11متر
در بیابان «آتاکاما»ی شیلی ســاخت .این مجسمه که از
نبار،
یاندازد؛ طوری که با دیدنش برای اولی 
دل زمین بیرون زدهاست ،هر بینند های را بهاشتباه م 
یکند غول بزرگی زیر توفان ،خاک شد هاست.
تصور م 

بزرگترین دغدغه انسانها در طول تاریخ ،پیدا کردن دلیلی برای گام نهادن بشر و استقرار
آن روی زمین اســت؛ دلیل و هدفی که برخی تمام وقت خود را صرف پیدا کردن میکنند
و برخی تا پایان زندگی و ســرآمد فرصتهــا هیچ ســراغی از آن نمیگیرند .اگــر به دنیای
اطراف خود دقیق نگاه کنیم ،هــزاران دلیل و هزاران راه متفاوت برای زیســتن مییابیم؛
ی است که دنیای ما را به مکانی شگفتانگیز و مناسب برای زندگی
این اهداف همان چیز 
تبدیل میکند .در این بین کســانی هم هســتند که راه را اشتباه
میروند و بــهجای تالش برای هدف و دلیل اصلی خودشــان
در مســیری اجباری گام برمیدارند که البتــه در برخی
موارد قابل توجیه است اما درنهایت چه چیزی برایشان
به ارمغان میآورد درحالیکه سعادت در رسیدن به چیز
دیگری است؟ شاید عجیب بهنظر برسد ولی این فکرها
دل یک پویانمایــی بیرون آمدهانــد؛ پویانمایی «روح»
از ِ
ســاخته «پیت داکتر» ،دغدغه جالب و نهفته انسان را با
زبان طنز و چاشــنی حقیقت بیان میکند .شیوه زندگی
و سرنوشت شخصیت اصلی داســتان یعنی «جو گاردنر»،
هر انســانی را برای لحظاتــی به فکر درباره مســیر
زندگی آغــاز و پایــان راهش فرو میبــرد .روند
جالب ماجرا و شوخی با مواردی کامال جدی
مثل مــرگ ،جهان پس از آن و فرشــتگان،
جذابیــت قصــه را دوچنــدان میکنــد.
بهعــاوه نوآوریهــای فراوانــی دارد
که در طول داستان ذهن بیننده را با
خود همراه میکند تا مسیر زندگی
و اهدافــش را با نقش اول داســتان
و روح شــماره  22مقایســه کنــد.
روح شــماره  22دیگــر کیســت؟
خب خودتان بایــد این پویانمایی
را ببینید.
بگونگو

تاکی اجحاف درحق خورش کرفس؟
شاید فکر کنید پیام های ارسالی شما به مجالت و روزنامه های مورد عالقه تان،
خوانده نمی شود در صورتی که این طور نیست ؛ خوانده می شود ،آن هم به طور
کامل اما در کمال ناباوری با بی توجهی که کشــنده ترین ســاح است ،تکه و پاره
می شــود .ما چون خیلی طرفدار صلح هستیم ،این ســتون را راه انداختیم که با
شما دوست باشیم و اختالط کنیم .

بدون شرح

زهرا فرنیا| طنزپرداز

جوانه جان صبح جمعه از خواب بیدار شــدم ،بوی خورش کرفس میــاد .خدایا آخه به

کدامین گناه؟

من نمیفهمم مشکل شما با این خورشــت مظلوم زبانبسته چیست .حتما باید همهچیز
سوسیسوپنیروسرخکردنیوفالنباشدتاغذابهحساببیاید؟شمااصالچشمتانبهاسماین
بزرگوار است .اگر همین غذا را در فستفود ی ها میفروختند ،بهبه و چهچه میکردید و برایش
سرودست میشکستید .پر از سبزیجات و فیبر و خاصیت است ،خیلی هم دلتان بخواهد .بعد
هم فکر نکنید من نفهمیدم اغراق کردید .خورشت کرفس مگر بو دارد؟ دماغتان از چه سنسور
فوقپیشرفتهای برخوردار اســت که ما معمولیها بویش را حس نمیکنیم؟ (حاال خودمانی در
پرانتزبپرسم،خورشتیاخورش؟بهنظرتاناینحرف«ت»درمزهاشتاثیردارد؟)
جوانه یادش بهخیر! پارســال همچین موقعهایی داشتیم ســرود تمرین میکردیم

برای دهه فجر ،کاغذدیواری میســاختیم و کلی خوش میگذشــت .قرار بــود ببرنمون
اردو اما...
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با آثاری ازAnders Morgenthaler، Winfried Besslich، Ketnipz :

خیلی ســوزناک نوشــتی؛ «قرار بود ببرنمون اردو ،اما .»...اصال آدم جگرش برای شما
دانشآموزان سختکوش که بیهیچ چشمداشتی درس میخوانید و در فعالیتها شرکت
میکنیــد ،آتش میگیرد .دســتمال من کجاســت کــه اشــکهایم تمامی ندارد برای شــما
دانشآموزان؟ خدا میداند چقدر پیچاندن کالس به بهان ه دهه فجر ،کنســل شده! اما قول
ی طوری به مدرسه برگردید که هیچ اردو و سرود و تشویقی زهرش را نشوید.
میدهم بهزود 
(بین خودمان بماند ،کاغذ دیواری چیزی است که بهوسیله آن دیوارها را خوشگل میکنند.
شاید منظورت روزنام ه دیواری بود ،هان؟)

