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گفت وگوي دوچرخه با 
احمد سلطاني، معاون هالل احمر
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نوجوانان؛ سفيران 
امداد و نجات در خانواده
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بيا با من عكس بگير!
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وقتي غريزه ي مرگ مي گويد:

ايستگاه

باغمدوردرعمارتعينالدوله
 این روزها، نمایشــگاه گروهی»باغ مدور خاطره« 
شــامل آثار ۳۳ هنرمند كشور، در حوزه ي هنرهای 
تجســمی و با نگاهی نو به هستی شناسِی باغ های 

كهن، در عمارت عین الدوله برپاست. 
در این نمایشگاه، مي توان به تماشاي آثار عکس، 
چیدمان و نقاشــِی هنرمندانی هم چون ســهراب 
سپهری، حســین محجوبی، ایرج اسکندری، گیزال 
وارگا سینایي، فرح اصولي و... ایستاد. فرناز محمدي 
نمایشــگاه گردان این نمایشــگاه گروهي است كه 

پارسال نمایشگاه گل نرگس را از او دیده بودیم.  
محمــدي در گفت وگو با هفته نامــه ي دوچرخه  
درباره ي اسم نمایشــگاه توضیح مي دهد: »انتخاب 
این اسم مربوط مي شود به اندیشه ي شرق. قبل تر هم 
نمایشگاه هایي در موزه ي هنرهاي معاصر با موضوع 
تفکر شرقي داشــته ام و این بار خواستم به موضوع 
باغ هاي شــرقي بپردازم. چرا اسمش را گذاشتم باغ 
مدور؟ چون ما باغ را به شکل ۳60درجه مي بینیم. 
یعني دایره  است. گذشت روزها را هم به شکل دایره 
مي بینیم. بــاغ به فرم مدور اســت، یك فرم خطي 

نیست. من نمي خواستم به شکل خطي ببینیم.«
او درباره ي آثــار به نمایش درآمده در نمایشــگاه 
مي گوید: »هنرمنداني از چند نسل  در این نمایشگاه 
كار دارند. بعضي به سفارش نمایشگاه كار ارائه داده اند 

و بخشي دیگر با چنین مضموني كار داشتند.« 
این نمایشگاه تا پایان اردیبهشت 98  دایر است. 
عمــارت عین الدوله در خیابان پاســداران، خیابان 
وفامنش، خیابان جمالی، شــماره ي ۱۷ قرار دارد 
و درهاي نمایشــگاه هر روز، به جز روزهاي تعطیل 
رسمي، از ســاعت 9 تا ۱6 به روي بازدیدكنندگان 

بازاست. 
نمایشــگاه گردان نمایشــگاه باغ مــدور خاطره 
درباره ي این نمایشگاه مي گوید: »مفهوم باغ، بسیار 
گسترده است. مثاًل در كارهایي از  سهراب مي توانیم 
شرق و فضاهاي شرقي و ژاپني را ببینیم تا طبیعت، 
تغزل و مینیاتور یــا مثاًل ثمیال امیــر ابراهیمي در 
كارهایش به شهري و صنعتي شدن مي پردازد و به 
از بین رفتن باغ ها نگاه مي كند.« از او مي پرسیم چرا 
این نمایشگاه در عمارت عین الدوله برگزار شده است 
كه این طور پاسخ مي دهد: »من خواهان فضا و باغي 

قدیمي بودم كه با موضوع نمایشگاه مرتبط باشد.«
پي نوشــت: متن كامل اين مطلب را همراه با عكس هاي 
بيش تر مي توانيد در بخش »كودك و نوجوان« ســايت 

»همشهري آنالين« به نشاني زير بخوانيد:
hamshahrionline.ir/news/433526                
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صاحب امتياز: مؤسسه ي همشهري

مدير مسئول: مهران كرمي

سيل كه ســلفي گرفتن ندارد! خانه ها 
و پل هــاي ويــران، طغيــان رودخانه 
يــا ماشــين هاي گرفتــار در آب كــه 
سلفي گرفتن ندارند! ســلفي گرفتن در 
چنين حالت هايي يعنــي داريم با خطر 
ســلفي مي گيريم. چرا به اين رفتارهاي 

پرخطر دست مي زنيم؟
مريم خان محمدي، روان شــناس 
در گفت وگــو با هفته نامــه ي دوچرخه 
از ديدگاه رويكــرد روان تحليل گري به 
اين ماجرا نگاه مي كنــد و مي گويد: »دو 
غريزه در زندگي وجــود دارد؛ غريزه ي 
مرگ و غريزه ي زندگــي و اين دو غريزه 
در هرلحظــه، وجود دارنــد. همين اآلن 
كه با هم صحبت مي كنيم هردوي اين ها 
فعالند. اما براســاس حــاالت روحي و 
وضعيت محيط يكي از ايــن غريزه ها بر 

ديگري غلبه مي كند.« 
اين روان شــناس در توضيــح كاركرد 
اين دو غريزه مي گويد: »در نظر بگيريد 
زمان جنگ وقتي به كشــور حمله شده، 
غريزه ي مرگ كمك مي كند سرباز برود 
و از مملكت خود دفــاع كند. اين بخش 
خطرناك غريزه ي مرگ است، منتها در 
دفاع از ميهن هدف وااليي وجود دارد. اما 
در سلفي هايي كه با سيل گرفته مي شد 
اين طور نيســت. اين جا كمبود سالمت 
روان است كه باعث مي شود فرد برود به 
سمت جايي كه بايد از آن فرار كند. اين جا 
غريزه ي مرگ ســازنده  نيســت و باعث 

مي شود فرد به خودش آسيب بزند.«
بعضي ها براي شــهرت در فضاي 
مجازي دســت به چنين كارهاي 

پرخطري نمي زنند؟
- اين ظاهر قضيه اســت كه فرد دارد 
براي فضاي مجازي عكس مي گيرد، اما 
در واقع از جايــي در ناخودآگاهش اين 
مشكل وجود دارد. هرچند بعضي ها براي 
ديده شدن دچار چنين مشكلي مي شوند، 

اما باز هم غريزه ي مرگ فعال است.

قضيه ي به رخ كشــيدن شجاعت 
مطرح نيست؟

- بله، فرد مي گويد من شجاعم، حاضر 
است بميرد و به عنوان فردي شجاع ديده 
شود... بخشي از خوِد فرد، ضعيف است؛ 
آن بخشي كه قرار است بين اين دو غريزه 
تعادل برقرار كند و بــا غلبه ي غريزه ي 
زندگي بر غريزه ي مــرگ، به فرد كمك 
كند. اين جا غريــزه ي زندگي مي گويد 
برو جاي ديگري عكس بگير، اما غريزه ي 

مرگ مي گويد بيا با من عكس بگير.
دكتر عليرضا دهقان، استاد دانشگاه 
تهران هم عامل ديگري را در نظر می گيرد 
و می گويــد: »ما بيش تر دوســت داريم 
خودمان، خبر كسب كنيم و يا اطالعات 
الزم را از منابع محلی بگيريم.  انگار زياد 
به رسانه ها كه كارشان توليد خبر است، 
اعتماد نداريم يا از روی كنجكاوی دوست 
داريم خودمان اطالعات، كســب كنيم.
بنابرايــن، وقت حادثــه می خواهيم هر 
چه قدر مي شــود به رويــداد نزديك تر 
باشــيم و از چند و چون آن اطالع يابيم. 
می خواهيم بفهميم آن چه كه رســانه ها 
گفته اند درســت اســت يا نه؟ و به علت 
بی اعتمادی  اين ســؤال را هــم مطرح 
می كنيم كه نكند رسانه ها همه ي رويداد 

را نمی گويند.«
در همين روزها خبر رسيد كه سه نفر 
از اعضاي چند خانواده كــه براي تفريح 
به روســتايي در اســتان چهارمحال و 
بختياري رفته بودند، هنگام سلفي گرفتن 
با رودخانه ي ســيالبي كره بس، گرفتار 
ســيالب شــدند و جان خود را از دست 
دادند...اما بازهم تماشــاي ســيل براي 
برخي جذاب اســت؛ اين را عكس ها هم 

مي گويند.

بيا با من عكس بگير!
وقتيغريزهيمرگميگويد:
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يك شنبه دوم ارديبهشت، روز 
زمين پاك اســت. زمين عزيزي 
كه براي همــه ي گونه ها و گياهان 
و حيوانات است، اما حاال به دست 
انســان در حال نابودي اســت. 
شــعار روز زمين  امسال»حفاظت 
از گونه های در حــال انقراض و در 

معرض خطر«  است.
 به گزارش هفته نامــه ي دوچرخه،  
كارشــناس  مرادي كيــا،  ســعيد 
محيط زيســت دربــاره ي شــعار روز 
زمين پــاك و اين كــه چرا اين شــعار 
انتخــاب شــده مي گويد: »شــعار روز 
زمين پاك در ســال جديد »حفاظت از 
گونه های درحال انقــراض و درمعرض 
خطر« اســت. طبيعت، ميليون ها نوع 
از گونه های گياهی و جانــوری را به ما 
انســان ها هديه داده كه در بسياری از 
موارد زندگی ما انســان ها بدون حضور 
آن ها امكان پذير نيســت. در اين ميان 
برخی از گونه ها مثل دايناسورها بدون 
دخالت انســان ها و  در60 ميليون سال 
پيش از ميان رفتنــد. ولی فعاليت  های 
صنعتِی افسارگســيخته ي انسان و ولِع 
ســيری ناپذير ما در اســتفاده از مواد و 
محصوالت جديد، باعث شــده بسياری 
از گونه های گياهــی و جانوری موجود 
بــه دليــل آلودگی های ايجاد شــده و 
ازميان رفتن زيستگاه هايشــان از بين 
بروند. حتــی در مــواردی از بين رفتن 
گونه هــای كوچكی مثل زنبور عســل 

به مناسبت دوم ارديبهشت، روز زمين پاك

مراقب گونه هاي در حال انقراض باشيم!

می تواند با از ميان رفتن تدريجی نسل 
ما انسان ها همراه باشد. گونه هايی چون 
فيل، كرگدن، اســب دريايی و نهنگ به 
دليل شــكار غيرقانونی و صيد بی رويه 
براي بهره برداری از گوشــت، عاج، شاخ 
و توليــد داروهــای خــاص در معرض 
انقراض قــرار دارند. از طرفــی به دليل 
وجود هــرم و زنجيره ي غذايــِی به هم 
پيوســته در طبيعت، انقراض هريك از 
اين حيوانات می تواند با نابودی تدريجی 
سايرگونه های گياهی و جانوری موجود 
و در نهايت انســان ها، در زنجيره همراه 
باشد. بنابراين شايد بتوان اختصاص اين 
شعار را برای روز جهانی زمين به عنوان 
فرصتــی بــرای برجسته ســازی عمق 
فاجعه ي موجود در حــوزه ي گونه های 
در حال انقراض و تبعات ناشی از آن برای 

انسان ها در نظر گرفت.«
 اين كارشناس درباره ي نقش پسماندها 

و انقراض گونه ها مي گويد: »پسماندهای 
توليدی ما انسان ها می توانند به صورت 
مستقيم و غيرمســتقيم باعث نابودی 
و انقراض گونه های مختلــف گياهی و 
جانوری كــره ي زمين شــود. به عنوان 
مثال ورود پســماندهای پالستيكی به 
زيستگاه های دريايی با نابودی گونه هايی 
چون الك پشــت ها، نهنگ ها و... همراه 
اســت. بــرای مثــال الك پشــت های 
دريايی كه از عــروس دريايی به عنوان 
غذا اســتفاده می كنند، در بســياری از 
موارد پســماند كيســه های پالستيكی 
معلق در آب را با عروس دريايی اشــتباه 
 مي گيرنــد و بــا بلعيدن آن هــا از بين 

مي روند.«

پي نوشت: متن كامل اين مطلب را مي توانيد 
در بخــش »كــودك و نوجوان« ســايت 

همشهري آنالين به نشاني زير بخوانيد:
hamshahrionline.ir/news/433530         

 سی و دومين نمايشگاه بين المللی كتاب تهران با شعار »خواندن، توانستن است!« 
از چهارشنبه ي آينده 4 ارديبهشــت تا شــنبه چهاردهم در مصالی امام خمينیره 
برگزار مي شود.  اين نمايشــگاه، مثل هرسال بخش هاي گوناگوني دارد، مانند بخش 
بزرگ ســال، بين الملل و... بخش كودك نوجوان اين نمايشــگاه را انجمن فرهنگي 
ناشران كودك و نوجوان اداره مي كند.  به گزارش هفته نامه ي دوچرخه، روابط عمومي 
انجمن فرهنگي ناشران كودك و نوجوان اعالم كرد كه امسال بخش كودك و نوجوان 
در طبقه ي زيرين رواق شرقي مصالي امام خمينيره جانمايي مي شود و دوست داران 

اين بخش مي توانند به رواق شرقي بيايند و كتاب هاي مورد عالقه ي خود را ببينند.

ديدار با بهترين دوست ارديبهشتي

گردهمايی »قايق های كاغذی« براي 
كمك به كودكان و نوجوانان آسيب ديده 
ازسيل  برگزار مي شود، اين گردهمايي را 
گروه الك پشت پرنده، امروز 29 فرودين 
از ساعت 9تا18در خانه ي وارطان برگزار 
مي كند. در اين برنامه شــما می توانيد از 
ميان كتاب های فهرست الك پشت پرنده 
هر كدام را كه مايليد با تخفيف بخريد و به 
كودكان و نوجوانان مناطق آســيب ديده 
از سيل هديه كنيد. اين كتاب ها از طرف 
اهداكنندگان به مناطق سيل زده برده و 
بين كودكان و نوجوانان توزيع خواهد شد. 

قايـق هاي كاغـذي 
بـراي كـودكان

 و نوجــوانان

پي نوشت: متن كامل اين مطلب را در سايت 
همشهري آنالين به نشاني زير بخوانيد:

hamshahrionline.ir/news/433770         

خه
چر

دو
ي/ 

ماد
عت

د ا
مو

مح
س: 

عك

پي نوشت: متن كامل اين مطلب را مي توانيد 
در بخــش »كــودك و نوجوان« ســايت 

همشهري آنالين به نشاني زير بخوانيد:
hamshahrionline.ir/news/433524         

دماسنج



پي نوشــت: متن كامل اين يادداشــت را 
مي توانيد در بخش كودك و نوجوان سايت 

همشهري آنالين به نشاني زير بخوانيد:
hamshahrionline.ir/news/433892         
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آیا گلدان، گل هایش را دوست دارد؟
گلدان و گل هایش شب ها و روزهای 
بســیاری با هم بوده اند. گلدان شــاهد 
ریشه كردن و قدكشیدن گل ها در قلبش 
بود، با آن ها از آب و آفتــاب لذت برده و 
زمستان، همه ی تالشــش را كرده است 
تا ریشه های گل هایش را زنده نگه دارد. 
گلــدان و گل ها بــه حضور هــم عادت 
كرده اند، نه برای این كه مدتی طوالنی با 
هم بوده اند، بلكه چون با هم سختی های 
زمســتان را تحمــل كرده  و بــه آفتاب 
رســیده اند. با هم بودن، دوست داشتن را 

خلق می كند.

آیا ابر، بارانش را دوست دارد؟
باران بودن فرصت شــجاعت اســت. 
باران باید شجاع باشــد تا از ارتفاعی به 
بلندی آسمان خودش را به سمت زمین 
رها كند. باران به خاطر اعتمادی كه به ابر 
دارد، خودش را از آغوش او جدا می كند 
و به سمت زمین می آید. نه برای ابر و نه 
برای باران جدا شــدن از هم دیگر ساده 
نیســت. اما ابر به باران قول داده اســت 
بعد از این بارش دوبــاره تبدیل به بخار 
می شود و به سمتش بر می گردد. باران به 
ابر اعتماد می كند و می بارد. باران و ابر به 

حضور هم عادت كرده اند، نه برای این كه 
مدتی طوالنی با هــم بوده اند، بلكه چون 
در آزمون دشوار زندگی همراه هم بوده  و 
به یك دیگر اعتماد كرده  و به هم دلگرمی 
داده اند. اعتماد كــردن و دلگرمی دادن، 

دوست داشتن را خلق می كند.

 آیا روز، خورشیدش را 
دوست دارد؟

روز با نور و خورشید آغاز می شود و اگر 
خورشید نباشد، روز هم نیست. خورشید 
و روز بی وقفه یك دیگــر را می بینند و از 
این كه فرصتی تازه به جهان می بخشند، 
خوشحالند. غروب، خورشید پشت ابرها 
می رود و هوا كم كم تاریك می شــود، اما 
این به معنای پایان روز نیســت. شب كه 
از راه می رسد خورشــید به انتظار روزی 
دیگر به نیم كــره ی دیگر زمین می رود و 
خورشیدش را تنها نمی گذارد. خورشید 
و روز بــه حضور هم عــادت كرده اند، نه 
برای این كه مدتی طوالنی با هم بوده اند، 
بلكه چون هركــدام می توانند آیینه ای 
باشند برای نشــان دادن دیگری. آن ها 
یك جورهایی به هم شبیه اند و جهان، آن 
دو را به نشانی هم می شناسد. شبیه بودن، 

دوست داشتن را خلق می كند.

آیا چهره
لبخندش را دوست دارد؟

لبخند، كلمه ا ی جادویی اســت كه 
حتی با خواندنش در متن، حس شادی 
آن در قلبمان می دود. هر حسي نیاز به 
حضوری دارد تا بتواند از حالت انتزاعی 
بیــرون بیاید و نمود پیــدا كند. چهره، 
خوشــحال از این كه برای نشــان دادن 
لبخند انتخاب شــده اســت، از این كه 
سال های ســال همراه شــادی ها بوده 
احســاس خوش بختی می كند. چهره 
و لبخند به حضور هم عــادت كرده اند، 
نه برای این كــه مدتی طوالنــی با هم 
بوده اند، بلكــه چون اگر یكی نباشــد، 
دیگری هم نمی تواند باشد. دلیِل حضور ، 

دوست داشتن را خلق می كند.

آیا تو، ما را دوست داری؟
از زمانی كــه یادمان می آیــد به تو، 
حضور و آمدنت فكر كرده ایم. همیشــه 
گوشه ای از ذهن ما به روشنایی جهانی 
كه پس از تو می آید خوش بوده اســت. 
تــو را گاهــی در ذهنمــان و گاهی با 
قلبمان صدا كرده ایم. گاهی زبانمان به 
نام تــو چرخیده اســت و از بردن نامت 
خوشحال شده ایم. ما تو را دوست داریم، 

برای تولد حضرت مهدی عج

را بسیار دوست داری! تو ما 
  ياسمن رضائيان

همیشــه ی تاریخ، در میــان همه ی 
آدم هــا و در روزهای ســخت و تاریك، 
امید وجود داشــته اســت... در هر دین 
و آیینی اعتقــاد به منجی وجــود دارد. 
كسی كه روشــنایی، حقیقت و خیر را با 
خودش می آورد. تقریباً در همه ی آیین ها، 
پیروزی نهایِی خیر وعده داده شده است. 
زیبایــِی ماجــرا همین جاســت كه 
هركدام از ما متعلق به هر دین و آیینی 
كه باشــیم با روش خودمان برای ظهور 
منجی دعا می كنیم. شیوه های نیایش و 
انتظار ما اگرچه در ظاهر با هم متفاوت 
است، اما در حقیقت همه ی ما به نجات 
و عاقبت خوب ایمــان داریم. این ایمان 
از زمان تولد، و حتــی پیش از آن، در ما 

وجود داشته است...

شاید به نظر ترسناک باشد، شاید هم 
شگفت انگیز و جالب؛  این كه وسیله ها 
و ابزارهایی كه با آن هــا كار می كنیم، 
ما را خیلی بهتر و بیــش تر از خودمان 
می شناسند. به گفته ی دانشمندان این 
روند در سال های آینده شتاب بیش تری 
خواهد گرفت و دســتگاه های دیجیتال 
خیلی بیش تر از آن چه تصوركنیم، از ما 
اطالعات خواهند داشت و مطابق میل 

ما عمل خواهند كرد.
مثاًل همین گوگل كه هــرروز با آن 
سروكار داریم،  رفتار جست وجو كردن 
مــا را دنبال می كند و بر اســاس آن به 
ما اطالعات جدید می دهــد. اگر چند 
روز پشت سر هم درباره ي سفر تحقیق 
كنیــد،  متوجه می شــوید كــه تعداد 
تبلیغاتی كه درباره ی ایــن موضوع به 
چشمتان می خورد، بیش تر می شود؛ و 

این تصادفی نیست. امروزه بسیاری از 
نرم افزارها و موتورهای جست وجو كارها 
و خواسته هاي ما را، براساس الگوهای 
رفتاری مــا، پیش بینی می كنند و به ما 

اطالعات و محتوا می دهند.
اگر عضــو ســایت های اشــتراک 
محتوا باشــید، حتمــاً دیده اید كه بعد 
از گــوش دادن بــه چند موســیقی یا 
جست وجوی فیلم،  وب سایت به صورت 
خــودكار محتواهای مشــابه و مطابق 
سلیقه تان را پیشنهاد می دهد. آ ن قدركه 
بعد از مدتی برایتان ســؤال می شود كه 
سیستم چه طور تشــخیص داد از این 
سبك موسیقی لذت می برید كه به شما 

پیشنهادش داد؟
این موضــوع نــه فقــط در دنیای 
جســت وجو و اینترنت كــه در محیط 
زندگی  هم ملموس خواهد بود. می دانیم 

نه برای این كه مدتــی طوالنی با فكر و 
نام تو زندگی كرده ایــم و به آمدنت دل 
بسته ایم؛ دوستت داریم چون در روزهای 
سخت زمستانی، امید ما به بهاری. چون 
در آزمون های دشــوار دنیا، دل گرمی 
بزرگ و قابل اعتماد مایی. چون الگویمان 
هستی و تالش می كنیم شبیِه تو باشیم. 

چون اگر تو نبودی مــا در دنیا پژمرده 
بودیم، طوری كه انگار هرگز نیستیم. تو 
گلدان و ابر و روز و چهره هستی و ما گل 
و باران و خورشید و لبخند. پس تو ما را 
دوست داری؛ بسیار دوست داری. ما نیز 
خوش بخت ترین های دنیا هستیم، چون 

آن كه دوستش داریم، دوستمان دارد.

دنیاییکهمارابهترازخودمانمیشناسد
كه در آینده ی نه چنــدان دور، مفهوم 
خانه با آمدن خانه های هوشمند تغییر 
خواهد كرد. اما بخشــی از این تغییر نه 
فقط به خاطر این اســت كه وســیله ها 
به هم وصل می شــوند و یا از دور قابل 
كنتــرل خواهند بــود؛ بلكــه چون به 
عادت ها و رفتــار صاحب خانــه واقف 
می شــوند،  زحمت ما را كم می كنند و 
برای خیلی چیزها نیاز به اعالم موضوع 
یــا تصمیم گیری از جانب مــا نخواهد 
بود. مثاًل این كه وسایل هوشمنِد خانه  
تشــخیص می دهند برای خواب راحت 
شــبانه ی ما چه دمایی مناسب است، 
یعنی این كه دیگر نیاز نیست از جایمان 
بلند شویم و یا در خواب از سرما یا گرما 
كالفه شویم. چون دســتگاه، تغییرات 
دمایی را بررســی و بــا اطالعاتی كه از 
الگوی مناسب خواب ما دارد، وضعیت را 

به بهترین حالت ممكن می رساند.
تصور كنید ســاعت  هوشــمندتان 
بداند كه بر اســاس حالتان و برنامه ي 
كاری امروزتان، باید چه چیزی بخورید 
و چه چیــزی نخورید و یــا حتی برای 
بهترشدن حالتان باید به چه كسی سر 
بزنید! چون ایــن اطالعات را از آخرین 
باري نگه داشته كه استرس داشته و به 
مالقات فرد خاصی رفته اید و بعد از آن 
استرستان برطرف شده است. آن وقت با 
تحلیل داده ها بهتر از خودتان می تواند 
بگوید چه چیزی برایتان مفید خواهد 

بود. جالب است، نه؟!

برايروشناییدعامیكنیم
 بهار كاشی

تولد تو، كه از نامت هدایت می بارد، 
یعنــی انســان ها می تواننــد هم چنان 
امیدوار باشند و بیش از پیش باور كنند 
كه ایمانشان به نجات درست بوده است. 
تو منجی جهانی و دیگر چه فرقی دارد در 
این كره ی بزرگ، انسان ها با كدام اعتقاد 
و آیین زندگی می كننــد؟ تولد منجی، 
یعنی مســیر ایمان همه ی انســان ها 
درست بوده است. پس تولد تو بر همه ی 
انســان هایی كه به آمدن منجی ایمان 
دارند و نور نجات را در قلب هایشان زنده 

نگه می دارند، مبارک.
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    آيدا ابوترابي
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يادداشت

مثل پيتر پن ، هميشه نوجوان

صدای قدم هایم، سکوت خیابان را به هم می زند، مثل روزهای 
برفی اســت. انگار که من اولین قدم ها را می گذارم در این لحظه و 
این خیابان. دست های کودکانه اش را می فشارم میان دست هایم. 
کپک خودش را می چسباند به من. کوچک تر می شود. خم می شوم 
و نان ها را می دهم دســتش و می گویم: »به نظر من که این جوری 

گرم تر می شی.« 
نان ها را می گیرد و به آســمان در حال طلوع خیره می شــود: 
»کاش می ذاشــتی بخوابم!« نگاهش می کنم و می گویم: »خودت 
می خواســتی صبح رو ببینی.« کپک صدایش کلفت می شــود، 
قد می کشــد، آدم تر می شــود و می گوید: »تقصیر من نیست که 
تیکه پاره های مخ توام!« آب دهانم را قــورت می دهم و کلید را در 
قفِل در می چرخانم. حجم سکوت و سرفه ي خاتون می خورد توی 
صورتم. کپک محو می شود میان آسمان قلبم. کپک موجود خیالی 
من نیست، فقط مخلوطی است از وجدان و تنهایی و خشم من که 

در دنیای واقعی کسی نمی تواند ببیندش. 
من با خاتون خانم زندگی می کنم. برایش خرید می کنم، حرف 
می زنم و از این کارها. هیچ نسبتی با او ندارم و پیرترین آدمی است 
که می شناســم. نان ها را که می گذارم توی سفره، خاتون سمعک 
می گذارد. روز و تاریخ و ساعت را می پرســد و می گوید: »درخت 
سوم تشنه اســت.« خاتون دلش می خواهد بماند در گذشته و از 
این خانه ي صدساله به ســاختمان و برج کوچ نکند. سفره را آماده 

می کنم و می روم سراغ درخت. 
کپک از اعماق آسمان قلبم می پرد بیرون و شعر می خواند، دور 
حوض می دود و می شود حســرت کودکی نکردن من . شیلنگ را 

می کشم تا کنار درخت. آب قطع است. 

کپک می گوید: »خودت هم می دونی این پیرزن می میره باألخره 
و این خونه رو می کوبن می رن باال. اگر هم بذاره خونه اش رو براي 
تو، خب دووم نمی آری این تو!« می پرم میان حرف های مضحکش: 
»تو فقط ضایعات عقل منی و اصاًل صالحیت حرف زدن از آینده ي 

نامعلوم رو نداری!«
 زل می زند به موهایم که می لرزند از ترس، شــاید ترس مردن 
خاتون و شــاید هم چیزهای دیگر. کپک قد می کشــد و می شود 
خاتون، ســمعک می گذارد. شــیلنگ را جمع می کنم و کپک را 
می اندازمش در سیاه چاله ي مغزم. از ســیاه چاله می آید بیرون و 
می شــود مامان، بعدش کوچولوی کوچولو می شود تا زانوی من. 
می روم سفره را جمع می کنم و روی چرت های خاتون پتو می اندازم 
و ســمعکش را می گذارم زیر بالش. فکر می کنم به کپک و اولین 
تار موی ســفیدم در نوجوانی. کپک را می گیرم در آغوشم و چشم 
می دوزم به صورتش که بیش تر شبیه جنینی است که خوابیده بین 
ریشه های درخت سوم. فکر می کنم به درخت سوم که تشنه تر است 

همیشه و به خودم که در این لحظه و این جا ایستاده ام. 
کپک می نشــیند روی پاهایم، کوچک تر می شود. می شود من 
که ســپردندم به خاتون. خاتونی که تا مرا دید داد بغل شوهرش، 
جمال آقا، یاد نوزاد مرده اش بین ریشــه های درخت ســوم افتاد. 
می شود اشک های خاتون، وقتی جمال آقا مرد و من که کسی را جز 
خاتون نمی شناختم. نگاه می کنم به جنین کوچکی که یک سالی 
از من بزرگ تر است و خوابش برده در آغوشم. کپک محو می شود 
و می رود بین ریشه های درخت سوم و می بارد از نگاهم. آب دیگر 

قطع نیست. درخت سوم سیراب است.
اشادا جوادی فر، 14 ساله از تهران

نجات دانش آموزان از كنكورزدگي
گفت وگو با صادق محمدي، مدير آموزش و پرورش شهرستان قدس

تا سرمان را برمي گردانيم صحبت از كنكور 
اســت و كنكور و كتاب هاي كمك آموزشي و 
تست هاي كنكور دورمان را مي گيرند. به همين 
جهت نظر صادق محمــدي، مدير آموزش و 

پرورش شهرقدس را در اين باره مي پرسيم.

چندی پيش در رسانه ها گفته شد شهرقدس 
پرجمعيت ترين كالس های كشور را دارد. برای 

حل اين مشكل چه كارهايی انجام شده است؟
به دلیل تراکــم، به خصوص در مقطــع ابتدایی، 
شرایط سختی داریم، اما خوش بختانه چهار پروژه ي 
در حال ســاخت داریم که امیدوارم تا ســال آینده 
تکمیل شــوند و هفت زمین هم در اختیــار ما قرار 
خواهد گرفت. قطعاً تراکمی که باعث نگرانی شــده 

برطرف خواهد شد.
در مدرسه ها چه قدر مهارت های زندگی به 

دانش آموزان آموزش داده می شود؟
آموزش و پرورش به دنبــال مهارت آموزی برای 
دانش آموزان است. در جامعه، نمره و کنکور و درصد، 
دغدغه همه ي شــده، ولی دنبال این هســتیم که 
دانش آموزان مهارت هایــی را مثل ارتباط با دیگران، 
عزت نفس و... در مدرســه تجربه و تمرین کنند. این 
از اهداف آموزش و پرورش اســت و قطعاً آموزش و 
پرورش مشکالتش را پشت ســر می گذارد و به این 

اهداف می رسد.
آموزش و پرورش بــرای مقابله با كنكور و 

مافيای آن چه اقداماتی انجام داده؟
وزیر آموزش و پرورش به جنگ مافیای کنکور رفته 
و امیدوارم که موفق شود دانش آموزان را از کنکور و 
کنکورزدگی نجات بدهد و معلمان ما هم به این باور 

برسند که باید به سمت دیگری برویم.
يكی از برنامه های مفيد در مدرســه توليد 
رسانه ای مثل نشريه است. چه قدر از اين طرح ها 

حمايت می كنيد؟
دانش آموزان می توانند برای تولید محتوایی که به 
درد سایر دانش آموزان بخورد، اقدام کنند و از طریق 
معاون پژوهشی و کارشناسی پژوهش و تحقیق این 
کارها را پی گیری کنند. ما به شــدت به این برنامه ها 

نیاز داریم و حمایت می کنیم.
چند سؤال از نوجوانی. نمره هايتان چه طور 

بود  و آيا هيچ وقت تجديد شديد؟
مــن دانش آموز متوســطی بودم، اما ســال دوم 
راهنمایی مشکلی بین من و معلم ریاضی پیش آمد 

که باعث شد نوبت اول و دوم و سوم را بدهد یک.
تابستان خود را چگونه می گذرانديد؟

برای کمک به اقتصاد خانواده کارگری مي کردم.
تأثيرگذارترين دبير زندگی تان كيست؟

آقــای احمــدی در دوران ابتدایــی که مــا را با 
»کیهان بچه ها« آشــنا کرد و آقای جمشیدی دبیر 
جامعه شناسی دبیرستان که فرد بسیار منضبطی بود.

افسوس چه ويژگی را می خوريد كه در آن 
زمان بود و امروز جايش خالی است؟

دوســتی ها صمیمانه تــر و پررنگ تر بــود و این 
سرمایه ي مهمی محسوب می شد. من دوستان خوبم 

را از دوران دبیرستان دارم.
عكس و متن: زينب محمدي، 16ساله
خبرنگار افتخاري از شهرقدس

ســعی می کنم این متن را در کوتاه ترین حالت 
ممکن برای تبریک عیدت بنویسم. فیزیک دان ها 
می گوینــد زمان نســبی اســت؛ یعنی گــذر آن 
می تواند تند یا کند شود. به خاطر همین نمی دانم 
جشــن گرفتن چیزی که شــاید مفهوم قطعی هم 
نداشته باشــد، کار درستی اســت یا خیر، ولی به 
هرحال برایت می نویســم. می خواهــم در کنارش 
بگویم چه قدر به حالی کــه داری غبطه می خورم. 
به این که تو، هرچه قدر هم زمان بگذرد و سنت زیاد 
شود، باز هم نوجوان می مانی و هیچ گاه این دنیای 
رنگی پر از صدا را با جهان سیاه و سفید بزرگ سالی 

عوض نمی کنی. امسال شاید برای من سال مهمی 
باشد، نمی دانم، به هر حال 18ساله می شوم و رسماً 
به دنیای آدم بزرگ ها ملحق می شوم. اما مطمئنم 
شناســنامه، القاب و نام ها چیزهایی نیســتند که 
بخواهند هویتم و چیزی را که واقعاً هستم، تعیین 
کنند. برای همین با فیزیک دان ها هم عقیده می شوم 
و از ته دل فریاد می زنم زمان نســبی است و باعث 
نمی شود صادق نوجوان خوش قلب و شاد تغییر کند. 

او تا آخر عمر، مانند پیترپن، نوجوان خواهد ماند.
سيدمحمدصادق كاشفی مفرد، 17ساله
خبرنگار افتخاری از كرج
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سينما در بهار
  علي مولوي

درسیوهفتمینجشنوارهیجهانيفیلمفجرچهميگذرد؟

سي و هفتمين جشــنواره ي جهاني فيلم فجر از امروز، بيست و نهم فروردين 
تا ششم ارديبهشت  1398 به دبيري »رضا ميركريمي« در تهران برگزار مي شود.

در اين دوره ي جشنواره،به مناسبت نمايش نسخه ي مرمت شده ي فيلم »دونده«، 
ساخته ي »امير نادري« در بخش »فيلم هاي كالسيك مرمت شده«، عكس مشهوري 

از اين فيلم برروي پوستر جشنواره نقش بسته است. 
»سينماي سعادت« )مسابقه ي سينماي بين الملل(، »جلوه گاه شرق« )پانوراماي 
فيلم هاي كشورهاي آســيايي و اســالمي(، »جام جهان نما« )نمايش فيلم هاي 
جشنواره ي جشــنواره ها(، »زير ذره بين« )نمايش فيلم هاي مستند(، »فيلم هاي 
كالسيك مرمت شده« )نمايش فيلم هاي تاريخي ترميم شده(، »نمايش فيلم های 
كمدی معاصر«، »شــاخه هاي زيتون« )پنجره ای به تحوالت روز جهان اسالم(، 
»مرور سينماي آلمان«، »مرور سينماي چين«، همراه با نمايش هاي ويژه ي »بهترين 

كشورها«، از بخش هاي متنوع اين دوره ي جشنواره هستند.
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نمايشآثارپويانماييمرمتشدهي»علياكبرصادقي«

سفر به دنياي نقاشي ها
آثار پویانمایی ترميم شــده »علی اكبر صادقی« در بخش »فيلم هاي كالسيك 
مرمت شده« )نمایش فيلم هاي تاریخي ترميم شده( در سی  و هفتمين جشنواره ي 
جهانی فيلم فجر به نمایش در می آید. پویانمایی های هفت شهر )1350(، گلباران 
و من آنم كه )1351(، ُملك خورشيد )1352(، رخ )1353( و زال و سيمرغ 

)1356( در این رویداد جهانی نمایش داده  خواهد شد.
علی اكبر صادقی متولد ســال 1316 در تهران اســت. او پس از پایان تحصيل در 
دانشــكده ي هنرهاي زیبا، فعاليت هنري اش را در كانون پــرورش فكري كودكان و 
نوجوانان با ساخت »هفت شهر« در سال 1350 خورشيدي آغاز كرد. سي و هفتمين 
جشنواره ي جهاني فيلم فجر، این فرصت را ایجاد كرده كه بتوانيم این آثار شاخص و 

تماشایي را به صورت مرمت شده و با كيفيتي به مراتب بهتر از قبل تماشا كنيم.

15 فيلم بلند در بخش »جلوه گاه شرق« )فيلم هاي كشورهاي آسيایي و اسالمي( 
در ســی و هفتمين جشــنواره ي جهانی فيلم فجر حضور دارند و چشــم اندازي از 

سينماي امروز آسيا را به نمایش مي گذارند.
فيلم های ۲3 نفر ســاخته ي مهدی جعفری از ایران، آهنگ درخت ساخته ي 
آیبك دایيربكوف از قرقيزستان و روسيه، اعالن ساخته ي محمود فاضل جوشكون 
از تركيه و بلغارستان،  امينه ســاخته ي أیمن زیدان از سوریه،  بازگشت به خانه 
ساخته ي داریا شوماكووا از روســيه و ارمنســتان، بی حسی موضعی ساخته ي 
حسين مهكام از ایران، پيچ گوشتی ساخته ي بســام جرباوی از فلسطين، آمریكا 
و قطر، تپه های بی نام ســاخته ي هالل بایداروف از آذربایجان، تقاطع ساخته ي 
نام ُرن از مالزي، مستند جای خالی دوست ساخته ي محمدعلی طالبی از ایران، 
چاه ساخته ي ژانابك ژتيروف از قزاقستان، شكستن هم زمان بيست استخوان 
ساخته ي جمشيد محمودی از افغانســتان، شكيبايی ساخته ي رشيد مالكوف از 
ازبكستان، عبور از مرز ساخته ي هو ِمنگ از چين و مهمان خانه ي ماه نو ساخته ي 

تاكه فومی تسوتسویی از ایران و ژاپن، 15 فيلم این بخش را تشكيل مي دهند.

نگاهيبه»نمايشفیلمهايكمديمعاصر«

سينمايي براي خنديدن!
»نمایش فيلم هاي كمدي معاصر« از بخش هاي تازه و دیدني جشنواره است كه در 
آن تعدادی از جدیدترین و متفاوت ترین فيلم های كمدی سينمای جهان به نمایش 

درمی آید. 
با آدولف چه طورين؟ به كارگردانی »زونكه وورتمن« بر اســاس نمایش نامه ای 
فرانسوی به نام »اسم« نوشــته ي »متيو دالپورته« و »الكساندر دوال پتوليه« ساخته 
شده است. بكاسين! دهمين ســاخته ي بلند »برونو پوداليدس« كارگردان فرانسوی 
است كه براساس كميك استریپ مشهوري به همين نام ساخته شده است. به حال من 
گريه نكن انگليس محصول آرژانتين و پنجمين فيلم »نستور مونتالبانو« است. این 
فيلم دشــمنی دیرینه ي دو تيم ملی فوتبال انگليس و آرژانتين را به تصویر مي كشد. 
عنصر جرم اولين فيلم بلند »سليمان آردا امينچي«، فيلم ساز و بازیگر تركيه اي است. 
قاچاق هندريكس اولين فيلم بلند »ماریوس پيپه ریدس« است كه در قبرس ساخته 
شده اســت. اليكو؛ يك كولی در فضا كمدی سياهي، ســاخته ي »بالژ النگيال« 
كارگردان مجارستانی است. مردی كه ماه را خريد دومين اثر سينمایی »پائولو زوكا« 
از آرژانتين و داستان مردي اســت كه ادعاي مالكيت ماه را مي كند. من برگشتم نيز 
نهمين فيلم »لوكا مينيرو« كارگردان شناخته شده ي ایتاليایی است و داستاني خيالي 

از بازگشت موسولينی به ایتاليا را پس از 72 سال به تصویر مي كشد.

بخشجلوهگاهشرق

روايتي از قاره ي كهن

تماشايفیلميديدهنشده

دربـاره ي 
»گــاو«!

با پيدا شــدن فيلمی از پشت  صحنه 
و تســت بازیگری فيلم ماندگار »گاو« 
ســاخته ي »داریــوش مهرجویــي«، 
نســخه ای از این فيلم در جشــنواره ي 
جهانی فيلم فجر، هم زمان با پنجاهمين 
سال اكران این فيلم به نمایش درمی آید.

»الدن طاهــری«، مدیر فيلم خانه ي 
ملی ایران در این بــاره گفت: »فيلم گاو، 
متعلق به اداره ي فرهنــگ و هنر بوده و 
به همين دليل تمامی نگاتيوهای اصلی و 
هم چنين نگاتيوهای اضافی این فيلم در 
اختيار اداره ي فرهنگ و هنر قرار داشته و 
در سال های اخير هم در فيلم خانه ي ملی 

ایران نگهداری می شود.«
وی ادامه داد: »امسال پنجاهمين سال 
نمایش فيلم سينمایی »گاو« ساخته ي 
داریــوش مهرجویی اســت و بــه این 
مناسبت تصميم گرفته شد كار ویژه ای 
انجام شــود. به همين منظــور تمامی 
نگاتيوهــای اضافی این فيلــم كه روی 
آن ها عبارت هایي مثل »استفاده شده«، 
»اوتی« و »دورانداختنی« نوشــته شده 
بود، مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا نگاه 
این بود كه مثاًل برداشت های متعدد و یا 
متنوع نماهای مختلف جست وجو و پيدا 
شود، اما در حين جست وجو، نگاتيوهایی 
مربوط به پشــت صحنه ي فيلم »گاو« و 
تســت های بازیگری بازیگران این فيلم 
پيدا شــد؛ تصاویری كه تا به حال دیده 

نشده است«.
پي نوشــت: متن كامل اين خبر را مي توانيد 
در بخــش »كــودك و نوجوان« ســايت 

همشهري آنالين به نشاني زير بخوانيد:
hamshahrionline.ir/news/433888         
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»تو شــيراز نبودي، نه؟« اين جمله 
پرسشي نيســت. يك جمله ي معمولي 
نيســت. مفهوم آن اين نيست كه آيا تو 
تابه حال، به شيراز رفته اي يا نه؟ يا وقتي 
ما در شيراز بوديم، تو در شيراز نبودي. 
در خانواده ي ما اين جمله،  مفاهيم عميق 
فلســفي دارد. فلســفي را الكي گفتم، 
مفهوم ايذائي و آزاردهنده دارد. مفهومي 
است كه فقط تك تك اعضاي خانواده ي 
ما مي دانند يعني چه؟ خواهرم مخاطب 
خاص اين جمله اســت. با شنيدن اين 
جمله شــايد او بگويد: »بي معرفت ها!« 
نوروِز امسال من به شــيراز رفته بودم و 
بعد كه شــيراز را ترك كردم، ســيل به 
دروازه قرآن رسيد و بسياري از مسافران 
و شــيرازي ها گرفتار ســيل ترسناكي 

شدند.  
 اما ماجرايي كــه مي خواهم برايتان 
بگويم مربوط به ســيل امســال نيست. 
مربوط به  سال هاي قبل است. سالي كه 
خواهرم بايد براي كنكور درس مي خواند. 
مي دانيد كه آدم كنكوري  زندگي عجيبي 
دارد. بايد خــود را در اتاقي حبس كند و 
با كسي معاشرت نكند. اگر توانست غذا 
و چايي هم نخورد. اگر شــد دستشويي 
رفتن را هم از فهرســت نيازهاي اوليه ي 
خود حذف كنــد. اصاًل اگــر مي تواند، 
خوب اســت كنار دستشــويي جايي را 
براي درس خواندن پيدا كند كه مســير 
رفت و آمد به دستشــويي را براي دو تا 
تســت ذخيره كند. خواهر جاِن ما خود 
را در درياي بزرگي از كتاب ها و تست ها 
غرق كرده بود. ما هم بايد با او هم دلي و 
همراهي مي كرديم. مثاًل با صداي آهسته 
تلويزيون مي ديديم. شــنيدن موسيقي 
با صداي بلند! پناه برخــدا، هرگز. بازي 
ممنوع. مهمانــي ممنوع و آمدن مهمان 
به خانه تا حــد امكان محــدود. فضاي 
زندگي ما، به قول خارجي ها، ســايلنس 
و ميوت بود. همه چيز بــدون صدا. كاًل 
انگار همه ي ما كنكور داشتيم و زندگي 
كسالت بار شده بود. ارديبهشت نزديك 
بود و ما مي دانســتيم در ايــران، هيچ 
ماهي مثل ارديبهشــت براي سفر خوب 

شما را نمی دانم؛ اما استاد ما، آقای باوند بهپور، توی كالس می گفت 
كه اگر دلتان شكست بدانيد كه تقصير ســعدی است. اگر هم به كسی 
دل بســتيد، بدانيد كه تقصير سعدی اســت. اگر كسی با شما دشمنی 
كرد، بدانيد كه شــيوه ی دشــمنی اش سعدی وار اســت و اگر كسی با 
شما دوستی كرد بدانيد كه شيوه ی دوســتی اش آن طوری است كه از 
سعدی ياد گرفته. كينه های ما ســعدی وار، غصه های ما سعدی شكل، 
دل گرفتگی های ما به شيوه ی سعدی و ناز كردن هايمان از روی دست 

سعدی است.
مهم نيست كه ما چند قرن از او فاصله داريم. ما در واقع همه كودكان 
او هستيم. از روی دست او ديكته نوشته ايم. او توی خون ما رفته است. 
آداب را يادمان داده. ما سفال هايی بوديم كه توی كوره ی سعدی پخته 
شده ايم. ما به مدرسه ی سعدی رفته ايم. فارغ التحصيل دانشگاه سعدی 
هستيم. اگر شب ها بيداری كشيده ايم، برای اين است كه او گفته: شب 

عاشقان بيدل، چه شبی دراز باشد!
و اگر از ديدن كسی كه دوستش داشــته ايم، ذوق كرده ايم برای اين 
است كه شكل ذوق كردنمان، شــبيه اين بيت است كه: ديدار يار غايب 

دانی چه ذوق دارد؟
و اگر دوســت داريم كه حكايت تعريف كنيم از او يــاد گرفته ايم و 

خالصه ی مطلب اين كه همه به او رفته ايم به شكلی و شيوه ای!
پس هر چه دعا داريد، به جان سعدی كنيد و هر چه ُغر داريد بر سر 
او بزنيد، اما مهم تر از همه ی اين ها، اگر می خواهيد خودتان را بشناسيد 

سعدی بخوانيد. او آيينه است. 

تو شيراز نبودي...
  فريبا خاني

به مناسبت روز بزرگداشت سعدي

سعدی بودگی
 حديث لزرغالمي

نيســت. تعطيالتي در تقويم پيدا كرده 
و ذوق مرگ شــده بوديم. من،  برادرم، 
مادرم و پدرم به سرمان زد كه ارديبهشت 
به شــيراز برويم. اما مگر آدم كنكوري 
مي تواند به شيراز، آن هم در ارديبهشت 
فكر كنــد؟ او بايد فقط به شــهر چهار 
گزينه اي ســؤال هاي كنكور فكر  كند. 
نگران باشد كه ســر جلسه فشار خونش 
نيفتد يا حالش بد نشود. او بايد ذهن خود 
را فقط براي درس آماده كند. ما گفتيم: 
»برويم شــيراز!« من موافــق، برادرم 
موافق، مادرم موافق، پدرم هيجان زده، 

فرياد زديم: »ما به شيراز مي رويم!« 
 بوي بهار نارنج، دشت هاي بين راه، 

نقش رســتم، حافظيه، خوردن فالوده 
شيرازي روبه روي ارگ كريم خاني، بازار 
وكيل... واي خداي مــن، چه هيجاني 

بهتر از شيراز.
اما خواهر جــاِن كنكوري كه كنكور 
او را هيپنوتيزم كرده و شــبيه آدم هاي 
طلســم شــده بود، مثل يــك روبات 
بي احســاس به مــا نگاه كــرد و گفت: 
»شــوخي مي كنيد؛ اول ارديبهشت و 

سفر شيراز؟ شوخي بي مزه اي است.«
گفتيم: »كتاب هايت را بياور و چند 
روزي تمــدد اعصاب كــن و بي خيال 

كنكور شو!«
ســكوت كــرد و خــود را در اتــاق 

تست هاي كنكور حبس كرد. 
اما شيراز از ذهن ما بيرون نرفت. من،  
برادرم، مادر و پدرم تصميم مان را گرفته 
بوديم. خواهرم ديد كه در شــيراز رفتن 
جدي تر از او به كنكوريم، گفت: »شــما 

برويد، من نمي آيم.«
 پدرم كه انســان خوب و با گذشتي 
اســت، گفت: »باشد شــما با مادرتان 
برويد. من پيش نــگار مي مانم.« حتي 
اين گذشــت و فداكاري پدر هم ذره اي 
در تصميم مــا خلل ايجــاد ننمود و ما 
با بي رحمي و قســاوت گفتيم اشكالي 
ندارد. پدر شــما بمانيد. نــگار و پدر در 
خانه ماندند و ما بي وجدان ها چمدانمان 

را بستيم و مادر با خوشي و خرمي سوار 
ماشين شد و رانديم و رانديم.

هــر جــاي خــوش آب و هــوا 
مي ايســتاديم، چيــزي مي خورديــم. 
ارديبهشــت، ايران، زيباتر مي شــود. 
ساندويچ هاي نان و تخم مرغ، ميوه هاي 
پوســت كنده. تخمه و آلوچه هاي ترش. 
و آن قدر بــاز هم وجدان نداشــتيم كه 
عكس ها را براي پــدر و دختر بيچاره ي 
زنداني كنكور نفرستيم. عكس ها را هم 

تلق تلق مي فرستاديم.
 نرسيده به اصفهان در يك رستوران 
بين راهي، سوســيس بندري خورديم. 
به تخت جمشيد رســيديم و از ابتداي 
راه از قبــل از پله ها عكــس گرفتيم تا 
آن باال. به شيراز رســيديم و استراحت 
كرديم و فــرداي آن روز فالوده خوران و 
خوشحال عكس گرفتيم. در جوار حافظ 
و در مالزمت آقاي ســعدي جان. خيلي 
خوش مي گذشــت. بعد از چند روز به 
خانه برگشتيم. دلمان براي رنگ و روي 
پريده ي خواهرم ســوخت. از بس درس 
خوانده بود، زرد شــده بــود. پدر هم به 
كارهاي خانه و محِل كارش  رسيده و هم 
غذا پخته بود. ما به خانه برگشتيم و هي 
خاطرات خوش سفر شيراز را مرور كرديم 
و وقتي خواهرم با تعجب مي گفت از چه 
حرف مي زنيد؟ ما با تعجب مي پرسيديم: 
»اي واي، تو شــيراز نبودي، نه؟« حاال 
چند سالي گذشته و اين زبان رمزي ما 
در خانه است. وقتي مي خواهيم حرص 
كســي را در بياوريم، با حالت دلسوزي 
مي پرســيم: »تو شــيراز نبودي، نه؟« 
خواهرم آن ســال در كنكور قبول شد. 
يك بار خواهرم به ما گفت: »چه مي شد 
تابستان به شيراز مي رفتيد تا من و پدر 

هم با شما مي آمديم.«
ما گفتيم: »ارديبهشــت شيراز چيز 
ديگري است!« خواهرم شــايد به لج ما  
همان ســال با دوســتان دانشگاهي به 
شيراز رفت و هي عكس فرستاد تا به ما 
بگويم او هم به شيراز رفته است. اما پدرم 
به شــيراز نرفت و هرگز  هم به روي ما 

نياورد كه چرا شيراز نرفته است!
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جدول كلمه هاي متقاطع
  طراح: عليرضا صفري

ها !
 ها 

ها

حساب
معلم: اگه ســعيد روزي هــزار تومن 
پس انداز كنه، بعد از يه هفته، چه قدر 

پول داره؟
دانش آموز: هيچي!

معلم: يعني چي هيچي؟!
دانش آمــوز: »خب، ســعيد اون قدر 
ولخرجه كه همه اش رو همون روز اول 

خرج مي كنه!
مهرداد ايوبي  از تهران

فارسي
دو نفر خارجي كه به تازگي ياد گرفته 
بودند كمي فارسي صحبت كنند، با هم 

تمرين مي كردند:
خارجي اولي: پاشو!

خارجي دومي: نمي پاشم!
خارجي اولــي: نگو نمي پاشــم، بگو 

پاشيده نمي شوم!
سهراب محسني از تهران

از شنبه... شروع مي كنم، نه نه از اول ماه، نه از اول سال...
اول سال؟ يعني كي؟ يعني همين حاال!

براي سال جديد چه تصميمي داري؟ مي خواهي شاخ غول 
را بشكني؟ مي خواهي فيل هوا كني؟ مي خواهي كاري را كه 

مدت هاست پشت گوش انداخته اي شروع كني؟ به يك كار تازه، 
متفاوت يا هيجان انگيز فكر كرده اي؟ 

وقتش همين حاالست! همين حاال كه بهار با خودش يك  دنياي تازه 
مي آورد، وقت تصميم گيري هاي بزرگ است! 

و اين مسابقه ي نوروزي دوچرخه است؛ شعر و داستان و يادداشت 
و عكس و تصويرگري، طنز يا جدي. اما يادت باشد »يك تصميم« 

را به ما بگويي.

* مسابقه برای ۱۲ تا ۱۷ ساله هاست.
* مهلت شركت در مسابقه تا ۱۲ ارديبهشت ماه ۱398 است.

* مي تواني آثارت را پست كنی يا به ای ميل يا موبايل دوچرخه 
بفرستی. 

* نشانی دقيق و شماره ي  تلفن را هم فراموش نكن.
* لطفًا تصوير صفحه ی اول شناسنامه ات را هم بفرست.

صندوق پستی: ۱9395-5446 
docharkheh@hamshahri.org :ای ميل

موبايل:  09334۱۲۱489

مي خـواهي فـيل هـوا كـني؟
مسابقه ي ويژه ي نوروز

افقي: 
1. نخســتين صدراعظم ناصرالدين شاه 
و بنيان گذار دارالفنــون- محصول آب 

و صابون
2. عملي كه حرام نيست، اما بهتر است 

انجام نشود- جمع نبي
3. ســتون بدن- كيف، كاپشن و شلوار 

دارند- جمع ِدين )قرض(
4. عربي اش »لون« اســت- قسمتي از 

پا- نشانه يا گواه خداوند
5. از كشورهاي عربي- پايگاه اينترنتي

6. آرواره- براي اشاره به توطئه و دسيسه 
به كار مي رود- پايتخت ايتاليا

7. نوعي اسلحه ي قديمي فردي، ساخت 
چك اسلواكي كه در جنگ اول جهاني از 

آن استفاده مي شد- ناپديدشده
8. شهري در اســتان فارس- در مدرسه 
مي آموزيم- از جنگ هاي دوره ي خالفت 

امام  علي ع
9. نوعي زيرانداز ايراني- شكننده- يازده

10. سرگردان- شبيه شنا كردن است
11. حس بويايــي- دانشــمند بزرگ 
قرن دهم و يازدهم هجري شمســي كه 
مي گويند ابداع كننــده ي روش تهيه ي 

نان سنگك و حلواشكري هم بوده

عمودي:
1. واحد سنجش شــدت جريان برق- 

گوش دادن يواشكي
2. تعميركار ماشين- دردناك

3. مساوي- ناپيدا- خط نابينايان
4. وقتي هــوا روشــن اســت- امر به 

نپريدن- از حبوبات
5. از عالئم بيماري ناشي از حساسيت- 
رشــته كوهي در آمريكاي جنوبي- ساز 

چوپان
6. گذرنامه

7. حــرف انتخــاب- كشــتي جنگي- 

فريب دهنده ي تشنه
8. زيرك و باهوش- سنگي قيمتي- از 

ظرف هاي نگه داري مايعات
9. نــان مانده- زيارت كــردن خانه ي 

خدا- حرف فاصله
10. ميوه ي پرزدار- كشوري اروپايي

11. نوعي هواپيماي جنگي- رد كردن 
توپ از بين پاهاي مدافــع حريف در 

ورزش فوتبال
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تصويرگري: مليكا غالمي، 15ساله، خبرنگار افتخاري از تهران

مهلت مسابقه تمديد شد

جدول

  طراح: شراره تهراني

اين جدول، نوع متفاوتي از جدول 
سودوكو اســت. در اين جدول، خبري 
از بلوك هاي مربع 9خانه اي نيســت 
و همــه ي خانه هاي بلوك هــا به هم 

ريخته اند!
البتــه قانون ســودوكو، هم چنان 
پابرجاست؛ بايد عددهاي 1 تا 9 را طوري 
داخل مربع 81 خانه اي )9×9( قرار دهيد 
كه در هر بلوك رنگي و ستون هاي افقي و 
عمودي، هر عدد فقط يك بار آمده باشد.

چيستان
 آن چيست كه همه ي انگشت هاي دست را دارد، اما دست نيست؟

علي حسني از تهران 

 آن چيست كه بايد قبل از استفاده آن را بشكنيم؟
يلدا عباسي از رشت

1 4 3 2 5
2 6 1 4
5 8 3 4 6 2 1
1 9 4 3 2

3 2 1 6 9
3 7 4 1 6

6 7 2 8 1 3
7 1 9 6 4 5
4 3 2 7 9



پنج شنبه، 29 فروردين 1398، سال نوزدهم، شماره ي 5 الكترونيك 58

  سيد سروش طباطبايي پور

گفتوگويدوچرخهبادكتراحمدسلطاني،معاونآموزشجمعيتهاللاحمر

نوجوانان؛ سفيران امداد و نجات در خانواده

به نظر بزرگ ترهــا، براي پيش گيري از 
حوادث طبيعي، فقط خودشان  مي توانند  
قدمي بردارند و در ايــن زمينه كاري از 
دست نوجوان ها بر نمي آيد. به اين موضوع 

چه طور نگاه مي كنيد؟
اصاًل اين طور نيســت. شــايد بچه ها 
نتوانند در ساخت و ســازها نقش داشته 
باشند، اما به خاطر داشتن حساسيت زياد 
و قابليت گيرايي بيش تر در آموزش، براي 
پيش گيري از باليايي مثل ســيل، نقش 
مؤثرتري دارند.اگر نوجواني براي مواجهه 
با مخاطرات طبيعي، آموزش ديده باشد، 
اول اين كه مي تواند جان خودش را نجات 
دهد و دوم اين كه  مي تواند به عنوان يك 
فرد هشداردهنده در درون خانواده، نقش 

مهمي ايفا كند.
در ســيل اخير، به نمونه اي برخورديد 
كه كسي نقش هشداردهنده را ايفا كند؟

انصافاً در شهري مثل پل دختر، همكاران 
من، آمدن ســيل را پيش بيني كرده  و به 
اهالي شــهر خبر داده بودند كه وضعيت 
بحراني اســت و احتمال دارد شهر را آب 
ببرد.  اما برخي اين هشــدارها را جدي 
نگرفتنــد. البته بــه خانواده هايي هم بر 
خورديم كه اتفاقاً نوجوانانشان اصرار كرده 
بودند كه وســايل خانه را بــه طبقه هاي 

باالتر يا جاهاي امن تر ببرند.
نوجوانــان هم در ســيل اخير، صدمه 

ديده اند؟
متأســفانه درصــد قابــل توجهي از 
صدمه ديــدگان مــا در همين ســيل، 
نوجوان ها هســتند. شــايد دليلش هم 
اين باشــد كه بچه ها رفتار پرمخاطره ي 
بيش تري نسبت به بزرگ ترهايشان دارند. 
مثاًل نوجواني بود كه براي خودنمايي، با 
دوچرخه در آب رفته بود كه متأســفانه 

آب، او را با خودش برد و...
اولين قدمي كــه نوجوان هــا بايد در 

رويارويي با بحران ها بر دارند، چيست؟
اولين قدم در مديريت بحران براي هر 
فرد، شناخت مخاطرات شايعي است كه 
براي استان يا شهر محل سكونت خودش 
پيش بيني مي شود. مثاًل نوجواني كه در 
استاني مثل گلســتان زندگي مي كند، 
بايد بداند كه اين استان، سيل خيز است و 
اطالعات خود را در اين زمينه تكميل كند. 
يا كسي كه ساكن تهران است بايد بداند 
كه اين شهر، بيش تر در معرض زلزله است 
و بر روي آموزش هاي مواجهه با اين اتفاق، 

تمركز كند.
و براي آموزش مقابله با بالياي طبيعي، 

كدام نهاد فعال است؟
جدي ترين نهاد فعــال در اين حوزه، 
جمعيت هالل احمر است با حدود 100 
سال ســابقه. يكي از قدم هاي ما اين بود 
كه تالش كرديم بخشــي از آموزش هاي 
ضروري ايــن حــوزه را وارد كتاب هاي 
درســي كنيم. عالوه بر آن، در ســايت 
ســازمان به نشــاني www.rcs.ir هم 
بچه هــا مي تواننــد به بخــش معاونت 
آمــوزش، پژوهش و فنــاوري جمعيت 
يــا  ســامانه ي آموزش هــاي همگاني، 
مراجعــه كننــد و از مطالب آموزشــي 
 آن اســتفاده كنند. ســايتي به نشــاني

www.khadem.ir  هم تنها به آموزش 
رويارويي با مخاطرات پرداخته. 

فــرض كنيــم نوجوانــي بــا همه ي 
پيش گيري  ها، درگير يكي از همين بالها 
مثل سيل شــد. از نگاه شــما مهم ترين 

رفتارش در اين وضعيت چيست؟
شــايد بهترين خبر درباره ي سيل، آن 
اســت كه معموالً قابل پيش بيني است و 
فرد سيل زده، فرصتي هر چند كوتاه براي 
آماده شدن دارد. احتماالً مهم ترين كار اين 
است كه در چنين وضعيتي، هشدارهاي 
مراجع رسمي و متولي را جدي بگيريم و 
نسبت به آن بي تفاوت نباشيم. در لرستان، 
همكاران من در خيلي از جاها با بلند گو 
اطالع رســاني مي كردند، اما متأســفانه 
برخي از هم وطنان به آن ها مي خنديدند.

و قدم بعدي؟
پرهيز از رفتارهاي پر خطر و جسورانه. 
حتماً مي دانيد كه ســيالب با  عمق15 
سانتي متر آب، مي تواند تعادل شما را بر 
هم بزند و با عمق30 ســانتي متر آب، به 

راحتي شما را با خودخواهد برد.
اگــر نوجوانــي ناخواســته، گرفتــار 
آب گرفتگي شد، چه كاري بايد انجام دهد.

در اولين فرصت، بايد به وسيله ي ثابتي 
مثل درخت پناه ببرد تا تعادلش در آب به 

هم نخورد.
و اگــر مجبــور شــديم در همــان 
آب گرفتگي، تا رسيدن به جاي امن حركت 

كنيم، چه پيشنهادي مي كنيد؟
شــايد اســتفاده از يك چوب دستي، 
بهترين راه بــراي حركت در آب گرفتگي 

تا رسيدن به جاي امن باشد.
و اگر ســوار بر وســيله اي نقليه مثل 

دوچرخه، يا خودرو بوديم چه كار كنيم؟
در چنين وضعيتي حتماً بايد وسيله ي 
نقليه خــود را ترك كنيم و به ســطحي 
مرتفع برويم. چون خودروي شــما با باال 

حوالي ساعت 11 شب   است، هفدهمين شب بهاري و پرباران سال 1398. هماهنگي ها براي برقراري ارتباط و 
گفت وگوي تلفني با دكتر احمد سلطاني، معاون آموزش، پژوهش وفناوري جمعيت هالل احمر، چند ساعتي است 

به طول انجاميده، اما هنوز موفق نشده ام. 
آخر دلم مي خواهد حرف بچه هاي هالل احمر را به گوش نوجوانان دوچرخه اي برسانم؛ پس نااميد نمي شوم. 

گوشي تلفنش، هي قطع  و  وصل مي شود... 
او و همكارانش در مسير بازگشت از شهرستان پل دختر به خرم آباد هستند. باألخره قرارمان را ساعت 

يازده و نيم شب مي گذاريم. سر ساعت، هر چه زنگ مي زنم بر نمي دارد! كمي نگران مي شوم، آخر جاي من، امن 
و امان است؛ اما دكتر و همراهانش... پنج دقيقه ي بعد پيامك مي دهد: »... ببخشيد، تو جلسه بودم، ربع ساعت 

ديگه...« عجيب است، انگار كمك رساني، روز و شب نمي شناسد.

آمــدن آب، به راحتي در ســيالب، روان 
مي شود.

اگر شناگر ماهري در اين وضعيت قرار 
بگيرد، بهتر نيست در آب شنا كند؟

آب ســيل را نبايد با آب استخر يا دريا 
اشتباه گرفت. در آب سيالب، اشياي برنده 
و خطرناك هست كه قابل ديدن نيست.

بد نيســت مخاطبان نوجوان شما بدانند 
جمعيــت هــالل احمــر و كميته  هاي 
بين المللي صليب ســرخ  سراسر جهان، 
نهادهايي مبتني بر خدمات داوطلبانه و 
انسان دوستانه هستند. در هالل احمر غير 
از كادر بســيار محدود مديريتي و اداري، 
همه ي امدادگراني كه شما در جاده ها يا 

تقال كردن در چنين محيطي هم آسيب 
زيادي به ما خواهــد زد. در چنين حالتي 
باز هم پيشــنهاد ما اين است كه با تكيه 
به درخت يا شيء ثابت، تعادل خودمان را 
حفظ كنيم تا عوامل امدادي ما را نجات 

دهند. 
حتي اگر در مسير سيل، تعادل خود را 
از دست داديد و به سنگ بزرگي برخورد 
كرديد، بهتر اســت دودســتي به همان 
سنگ بچســبيد و حركت نكنيد تا كسي 

شما را نجات دهد.
اگر به طور گروهي، دچار آب گرفتگي يا 

سيالب شديم چه كنيم؟
اگر بــه همراه چند نفر دچار ســيالب 
شــديم، بهترين كار اين است كه  به هم 
بپيونديم و به حالت زنجيره اي پشت هم 
قرار بگيريم و در حفظ تعادل، به هم كمك 
كنيم. چيزي شــبيه به قطاربازي دوران 

كودكي.
 از تصاويــري كــه ايــن روزهــا در 
صداوسيما يا شبكه هاي اجتماعي منتشر 
شــده، مي توان تالش همكارانتان را در 
كمك رســاني به مردم  به وضوح ديد. اما  
دوســتي كه عضــو افتخــاري جمعيت 
هالل احمر است، تعريف مي كرد كه يكي 
از همكاران شــما، با وجود تالش زياد، با 
بي مهري برخي هم وطنان مصيبت ديده 

مواجه شد. 
اتفاقاً به نكته ي خوبي اشــاره كرديد. 

سيل اخير در شهرهاي مختلف مشاهده 
مي كنيد، به شــكل كامــاًل داوطلبانه به 

هم وطنان خدمت مي كنند.
و نوجوان ها هم مي توانند عضو جمعيت 

شما شوند؟
نوجواناني كه به كارهاي بشردوســتانه 
عالقه مندند مي توانند به مراكز جمعيت 
هالل احمر شهر خود مراجعه كنند تا در 
قالب تشكل هاي جوانان، ساماندهي  شوند 
و پس از گذراندن دوره هاي آموزشــي، 

جذب جمعيت شوند.
 البته ما از نوجوانان عضو جمعيت، در 
قالب برنامه هاي تقويت در مشاركت هاي 
اجتماعي اســتفاده مي كنيم و به تدريج 
كه سنشــان باالتر رفت و به سن قانوني 
 رســيدند، آن ها را جــذب فعاليت هاي 

امدادي مي كنيم.

و اين آموزش ها، شــامل چه مواردي 
است؟

بخش اول، آموزش هــاي خود امدادي 
اســت و شــامل مواردي مي شــود كه 
اگر فردي، خــودش يا يكــي از اعضاي 
خانواده اش دچار حادثه شد، چگونه رفتار 

كند. 

در بخش دوم، به داوطلب، آموزش هاي 
دگرامدادي داده مي شود تا بتواند از طريق 
آن، به هم نوعان خودش امداد رساني كند؛ 
آموزش هايي مثل امداد جاده، امداد سيل، 

زلزله و ...
نوجواني كه در شــهري مثــل تهران 
زندگي مي كند و دچار سيل نشده، براي 
كمك به بحران سيل، چه كمك مؤثري  
به جمعيت هالل احمر كشورش مي تواند 

انجام دهد؟
شــايد يكــي از اصلي تريــن نياز هاي 
جمعيت، افزايــش اعتماد ملــي به اين 
سازمان بشردوست است. در اين وضعيت، 
نوجوان هــا مي توانند پس از آشــنايي با 
خدمات جمعيت هالل احمر، ســفيران 
خوبي براي همكارانــم در ميان اعضاي 

خانواده يا هم كالسي هايشان باشند. 
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