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ويژه ي  نوجوانان، سال نوزدهم، شماره ي 12 الكترونيك، پنج شنبه 23 خرداد  1398،  9 شوال 1440، 13 ژوئن2019
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نگيز! نوجوانشگفتا اين
مهرماه سال 1396 بود كه در گزارش »شگفت انگيزان نوجوان!« در هفته نامه ي 
دوچرخه، به او و هم تيمي هايش پرداختيم. نوجوانان تيم ملي زير 17ســال ايران با 
درخششي چشم گير، پس از نايب قهرماني در آسيا توانستند در جام جهاني زير 17سال 
به مقام پنجم رقابت ها دست پيدا كنند. ما دوچرخه اي ها از همان روز انتظار چنين 
روزي را مي كشيديم كه اين نوجوان ها براي تيم ملي كشورمان تاريخ ساز شوند و حاال 
»اللهيار صيادمنش«، نوجوان 17ساله ي آملي، يكي از همان نوجوان هاي شگفت انگيز 
و گل زن، موفق شد در نخستين بازي ملي خود در رده ي بزرگ ساالن، نخستين گل 

ملي اش را به ثمر برساند و جوان ترين گل زن تاريخ فوتبال ايران لقب بگيرد.
از همان روزي كه »مارك ويلموتس«، ســرمربي جديد تيم ملي ايران براي بازي 
دوستانه با ســوريه نام او را به فهرســت تيم ملي اضافه كرد، همه از حضور بازيكني 
نوجوان در تركيب تيم ملي حرف مي زدند. پس از اين كه تيم ملي ايران در برابر سوريه، 
چهار بر صفر پيش افتاد، اللهيار صيادمنش در دقيقه ي 80 به عنوان آخرين تعويض 
ويلموتس در اين مسابقه، جانشين »كريم انصاری فرد« شد و به ميدان پاگذاشت. شايد 

كم تر كســي فكر مي كرد كه او در اين فرصت باقي مانده از بازي، بتواند خودي نشان 
دهد و بدرخشد. اما اللهيار 9 دقيقه پس از ورودش به زمين، روی كرنری كه »احسان 
حاج صفی« ارسال كرد، با ضربه ي سر دروازه ي حريف را باز كرد و نخستين گل ملي 
خود را در رده ي بزرگ ساالن به ثمر رساند تا با 17سال و 342 روز سن، جوان ترين و 
شايد نوجوان ترين گل زن تاريخ تيم ملي ايران لقب بگيرد. گفتني است پيش از اين، 
اين ركورد در دست »سعيد عزت الهی« بود كه در بازی مقابل تركمنستان با 19سال 
و 40 روز سن، گل زد. پيش از اين دو نيز، »كريم انصاری فرد« با 19سال و 221 روز 
سن، »مهدی مهدوی كيا« با 19سال و 270 روز سن و »سردار آزمون« با 19سال و 

321 روز سن، براي تيم ملي ايران گل زنی كرده بودند.
حاال و در آستانه ي 18سالگي اللهيار، رســانه های تركيه از پيوستن اين مهاجم 
نوجوان تيم اســتقالل به تيم فنرباغچه ي تركيه خبر داده اند. سايت گازتادامگا، رقم 
قرارداد پنج ســاله ي مهاجم نوجوان تيم ملي ايران را 300هزار يورو در سال عنوان 

كرده كه البته فنرباغچه براي جذب او از استقالل، 850هزار يورو هزينه كرده است.

انگشتهايش
رويماشينتايپقديمي
ترانهيجديديمينوشت

ترانهايشادوتند
انگشتهايشميرقصيد
رويكاشيهايحياطمان!

سارا نجفي، 17ساله
خبرنگار افتخاري ازسروستان

باران 
بهار

به مناسبت نخستين گل ملي »اللهيار صيادمنش« در رده ي بزرگ ساالن، جوان ترين گل زن تاريخ فوتبال ايران
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ابرهاي آسمان 
تابستان

قهرمانان!
نگاهي به قهرمان هاي اين دوره ي 
ليگ قهرمانان اروپا، ليگ اروپا و 

ليگ ملت هاي اروپا
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چهارشــنبه22خرداد يا 12 ژوئن، به عنوان روز 
جهانی مبارزه با كار كودكان نام گذاري شده تا توجه 
همگان را به تالش براي جلوگيری از كار كودكان به 
هرشکلی جلب كند. به همين مناسبت، سه شنبه ي 
گذشــته، بيســت و يکم خرداد، »انجمن حمايت 
از حقوق كودكان« از پژوهشــي با عنوان »يغماي 
كــودكان« در تاالر ايــوان شــمس رونمايي كرد؛ 
پژوهشي كه به مناســبت روز جهاني مبارزه با كار 

كودك انجام شد.
اين پژوهش با سرپرســتي، »كاميل احمدي«، 
مردم شــناس كشــورمان، به كــودكان زباله گرد  
اختصــاص دارد. كاميــل احمــدي در صفحه ي 
اينستاگرام خود درباره ي اين پژوهش مي نويسد: »در 
شش ماه اخير، افتخار سرپرستي پژوهشي كم نظير 
را با عنوان يغماي كودكان داشــتم. اين پژوهش را 
به همراه تيمي جوان و پرتالش و مشتركاً  با انجمن 
حمايت از حقوق كودكان  انجام دادم و چه بسيار ياد 

گرفتم، متأثر شدم و در دل گريستم... 
آيا از تجارت ســودآور زباله كه در دنياي امروز، 

كودكي هايي كه به يغما 
مي رود!

دهه ي سوم مرداد آينده، شهر خوي ميزبان دومين 
جشنواره ي ملي  شمس و موالنا خواهد بود. اين جشنواره 
براي پاس داشــت دو تن از مفاخر عرفانــي و فرهنگي 
ايران زمين، يعني شمس تبريزي و موالنا برگزار مي شود. 
دوســتداران شــركت در جشــنواره مي توانند تا 
10تير، آثار خود را در رشــته هاي آئين و آوا، شــعر و 
نماها)تايپوگرافي( براي دبيرخانه ي جشنواره بفرستند. 

نشاني پايگاه اينترنتي جشنواره:
www.jashnvareh-shams.com 

آثار بخش آئين ها و آواها را حســام الدين سراج، 
داود آزاد و نويدمثمــر، بخش شــعر محمد ســعيد 
ميرزايــي،  محمدكاظــم كاظمي و شــهرام ميرزايي 
و بخش تايپوگرافــي را عبدالرضا چاريــي و مجيد 

محمدنژاد داوري مي كنند. 
گفتني است مکان برگزاري اين جشنواره، در آرامگاه 

شمس تبريزي در شهر خوي است. 

چهار روز ديگر، دوشنبه 27خرداد، دومين نمايشگاه 
دنيای اســباب بازی و ســرگرمی درهايــش را به روي 
بازديدكنندگان بــاز مي كند. اين نمايشــگاه در مركز 
آفرينش هــاي فرهنگي هنري كانون پــرورش فکری 

كودكان و نوجوانان برگزار می شود.
 در اين نمايشــگاه مي توانيد آخرين دستاوردهاي 
فناوري و شيوه هاي نوين توليد محصوالت داخلي بازي 
و ســرگرمي را ببينيد. اين نمايشــگاه فرصت مناسبي 
براي برقراري و تقويت ارتبــاط توليدكنندگان ايراني 
اسباب بازي و سرگرمي با مصرف كننده ها فراهم مي كند.

فعاليــت دومين نمايشــگاه دنياي اســباب بازي و 
سرگرمي تا جمعه 31 خرداد ادامه دارد و عالقه مندان 
مي توانند از ســاعت 10 تا 21 از نمايشگاه ديدن كنند. 
براي دريافت اطالعــات بيش تر مي توانيد، شــماره ي 

02166564391 تماس بگيريد. 
نشــاني: تهران، خيابان فاطمی، خيابان حجاب، 
مركز آفرينش های فرهنگی هنری كانون پرورش فکری 

كودكان و نوجوانان.

از هفته ي آينده در خيابان حجاب

  دومین نمايشگاه دنیای
 اسباب بازی و سرگرمي برپاست!

طالي سياه نام گرفته، چيزي مي دانيد؟ آيا مي دانيد 
زباله گردي از بدترين و آلوده ترين شــکل هاي كار 
كودك اســت؟ آيا مي دانســتيد كودكان زباله گرد 
مهاجر، همراه اعضاي مذكر خانــواده يا فاميل و به 
دور از  فضاي گرم خانــه  و دور از مادر و اعضاي زن 
خانواده   شان، درگودها، گاراژها، كوره هاي متروكه ي 
آجرپزي و در اتاق هاي كپرمانند و به دور از هرگونه 
امکانات شهري، بهداشت و تحصيل زندگي مي كنند 
و در كنار زباله ها مي خوابنــد؟ آيا مي دانيد به خاطر 
تنگناهاي اقتصادي كشور، اخيراً كودكان ايراني نيز 

وارد چرخه ي زباله گردي شده اند؟
كودك زباله گرد، مانند شبحي است كه با لباس 
و صورت هاي كثيف در چند قدمي ما و به واسطه ي 
سيستم مديريت شهري و بي مســئوليتي ما براي 

تفکيك زباله هايمان... ديده نمي شوند و...«
اين محقق درباره ي انواع آسيب ها در اثر بريدگي 
مي نويســد: »73درصد اين كــودكان در حين كار 
در اثر بريدگي شيشه دست هاشــان بريده و دچار 
آسيب شده اند.« كاش الاقل هنگامي كه شيشه هاي 

در خوي برگزار مي شود

همكار محترم ، خانم حديث لزر غالمي عزيز  
خاطره ي مادربزرگ، خاطره ي كوچكي نيست. قصه   و غصه اش طوالني است. 

ما در اين غم بزرگ، هم سايه ي شماييم!
همكاران شما در دوچرخه

شکسته را بين زباله ها مي اندازيم به فکر اين كودكان 
باشيم. خيلي از آن ها هيچ دستکشي به دست ندارند. 
سايت اقتصاد آنالين سال گذشته درباره ي كودكان 
زباله گرد نوشته بود اين كودكان به طور ميانگين 10 
ساعت و نيم در روز كار می كنند. برخی از آن ها گاهي 
تا 20 ساعت هم كار می كنند. كمرشان زير بار زباله 

خم شده و جسم كوچکشان پر از بيماری است. 
يك كارشــناس محيط زيســت هم دراين باره 
مي گويد: »كاركردن كودك، درست نيست و هيچ 
منطق و عقل ســالمي كاركردن كودكان را توجيه 

نمي كند؛ اما وقتي كاري از دســت مــا بر نمي آيد، 
مي توانيم به شــکلي غيرمســتقيم، به كودكان كار 
كمك كنيم. مثاًل تا حد امــکان، زباله هاي با ارزش 
مثل قوطي هاي شير را كنار بگذاريد و به دست اين 
كودكان برسانيد، شــايد كه كارشان آسان تر شود. 
البته اگر مأمور شــهرداري براي جمــع آوري زباله 
سراغتان را نمي گيرند. اگر امکان دارد حتماً به آن ها 
شير يا ميوه ي تازه بدهيد؛ چون ساعت هاي طوالني 
كار مي كنند و  از كمبود موادغذايي و كلســيم رنج 

مي برند.«

جشني براي شمس وموالنا

روز جهاني مبارزه با كار كودكان



  ياسمن رضائيان

گشت و گذاري در اثر هنري ساخته شده با چندين هزار عدد چاپي

   الهه صابر
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ابرهاي آسمان تابستان

کار خودت را بکن

نقاشبیهمتا

چشم روي هم گذاشته ايم و تابستان 
از راه رسيده اســت. هميشه وقتي براي 
به دست آوردن چيزي بي قراري مي كردم 
مامــان مي گفت »تا چشــم برهم بزني 
زمانش مي رسد.« حاال چشم برهم زديم 
و مدرســه تمام شــد. ديگر از روزهاي 
هندسه و صرف فعل هاي مضارع عربي 
چيزي نمانده. فقط خنده هاي زنگ هاي 
تفريح را گوشه ي ذهنمان نگه داشته ايم 
و طعم نارنگي هاي يواشــكي زنگ هاي 

علوم اجتماعي زير زبانمان است.
اين جــور موقع هاســت كــه بــراي 
هزارمين بار به حرف مامان ايمان مي آورم 
كه »تا چشــم بر هم بگذارم مي گذرد و 
مي رود و تمام مي شود.« گذر تند روزها 
دو چهره دارد. از يك سو كه نگاه مي كنيم 
خوشحال مي شويم. روزهاي مدرسه تمام 
شده اند و روزهاي فراغت از راه رسيده اند. 
ماييم و هزار و يك برنامه و شور و انرژي 
براي رسيدن به هدف هاي تابستانه. اما از 
ســوي ديگر كه نگاه مي كنيم مي بينيم 
اين فرصت كوتاه سه ماهه نيز مانند همان 
فرصت 9ماهه است. بايد حرف مامان را 
آويزه ي گوشــم كنم كه »تا چشم بر هم 

بگذارم، تابستان هم تمام مي شود!«

ابرهايي كه مي گذرند
كسي كه فرصت ها را به ابر تشبيه كرده1 
چه ذهن شاعرانه اي داشته، شاعرانه و البته 
متفكر. وقتي از پنجره ي ظهر تابستان به 
ابرهاي لطيف و رشــته اي نگاه مي كنم با 
خودم فكر مي كنم آن هــا حقيقتاً بيش تر 

از هر چيــز ديگري به ابر شــبيه اند. محو 
حضورشان مي شويم و احساس مي كنيم 
حاال حاالها هســتند. در خياالتمان غرق 
مي شــويم و ناگهان به خودمان مي آييم، 
مي بينيم ديگر نيستند. گاهي كافي است 
چند دقيقه چشم هايمان را ببنديم و بعد باز 
كنيم؛ ديگر اثري از آن ها در آسمان نيست.

يواشكي نگاهش مي كنم
گاهي فكر مي كنم خدا ماشين حساب 
مخصوصــي دارد و حســاب همــه ي 
فرصت ها، همه ي دقيقه ها و روزهايي را 
كه به ما داده، نگه مي دارد. تصور مي كنم 
او جايي همين نزديكي ها ايستاده و مرا 
تماشــا مي كند تا ببينــد از روز تازه، از 

فرصت تازه، چه طور اســتفاده مي كنم. 
از اين تصــور گاهي دســت و پايم را گم 
كرده ام. يك جور قشــنگي هول شده ام. 
از جايم بلنــد شــده ام و كاري كرده ام. 
نگذاشــته ام فرصت هايم از دست بروند. 
بعد يواشكي در خيالم به خدا نگاه كرده ام. 

لبخند مي زده و از من راضي بوده است.

آسمان آبي دفتر من
همين حاال كه داشــتم با خودم فكر 
مي كردم، آسمان پر از ابرهاي پنبه اي و 
شاد شد. ديگر خبري از ابرهاي رشته اي 
نيست. ابرها يكي پس از ديگري جاي هم 
را مي گيرند. فرصتي براي تعلل نيست. 
بلند مي شوم. پرده ي اتاق را كنار مي زنم 

تا قاب بزرگي را از ابرها داشته باشم.
بعد به ذهنم رجــوع مي كنم. همه ي 
كارهايي را كه بايد انجام بدهم، همه ي 
هدف هايي را كه بايد دنبال كنم، همه ي 
مسيرهايي را كه بايد بروم، توي يك دفتر 
يادداشــت مي كنم. رو به روي هركدام 
يك ابر مي كشم. يك ابر آبي توخالي تا 
يادم بماند كه هروقــت آن كار را انجام 
دادم، ابر را رنگ كنــم. از تصور اين كه 
آســمان دفترم پر از ابرهاي آبي خواهد 

شد خنده ام مي گيرد.
دفترم را يك جاي مخصوص، جايي 
كه در تمام طول تابستان جلوي چشمم 
باشــد، مي گــذارم. بعد دســت به كار 
مي شوم. شــروع مي كنم به انجام دادن 
اولين آن ها. احساس مي كنم ابرهاي توي 
دفترم آرام و بي صــدا حركت مي كنند. 
انــگار اين خاصيــت ابرهاســت كه در 
گذرند. با خودم مي گويم تا چشــم روي 
هم بگذاري ابرهاي ايــن دفتر، آبِي آبي 

شده اند.

1. اشاره به حديثي از امام علي ع: فرصت، 
مانند ابر از افــق زندگی می گذرد. مواقعی 
که فرصت های خيری پيش می آيد، غنيمت 

بشماريد و از آن ها استفاده کنيد.

تو همه جا هســتی. نمی دانم چرا می گويند بايد 
تو را در آسمان جست و جو كنم. شايد چون آسمان 
خيلی پاک تــر و بيكران تر از زمين اســت. اما تو را 
می شود در ابهت كوه، سفيدی برف، خنكی نسيم 
بهار، روشــنی خورشــيد و اوج گرفتن پرنده ها در 
آســمان آبی حس كرد. ياد شــعری افتادم»برگ 
درختان سبز در نظر هوشــيار/ هر ورقش دفتری 

است معرفت كردگار«
تو نقاش بی نظيری هســتی. تركيــب رنگ ها 
را خوب می دانی. آدم دلش می خواهد ســاعت ها 
بنشــيند و فقط به اين تابلوی نقاشــی خيره شود. 
می شود وجودت را هر لحظه حس كرد، هر ثانيه كه 
به تماشای جهان می نشينم. تو را حتی در قطره ي 
باران بهاری می توانم حس كنم. و تويی كه می دانی 
چه قدر بی انتها دوستت دارم، پديد آورنده ي يكتاي 

اين تابلوی نقاشی بی همتا.
 پريسا سادات مناجاتی، 1۶ساله،
 خبرنگار افتخاري از کرج

وقتی كه فهميدم دوســتم نداری خيلی غصه 
خوردم. با تو حرفی نزدم، اما دفترم را برداشــتم و 
مدام برايت نوشتم. نوشــتم و خط زدم. هركاغذی 
را كه خط می زدم، از شيرازه  هم جدايش می كردم 
تا مچاله اش كنم و دور بريزم. آن وقت می دانی چه 
شد؟ بعد از مدتی دفترم ديگر كاغذي، و خودكارم 
هم جوهری برای نوشتن نداشت. اما نمی دانم چرا 
تو حتی هنوز كم رنگ هم نشــده  بودی. از حرصم 
دفتر و خودكار بعدی را برداشــتم و به سطل زباله 
گفتم آماده  باشــد. گفتم كه حرف های بســياري 
دارم برای نشــنيدن، برای خط زدن و دور ريختن. 
آن وقت می دانی دوباره چه شد؟ سطل زباله پر شد از 

حرف هايی كه نبايد می زدم. من هم از شدت همان 
حرصی كه برايت گفتم حرف هــای خط خورده و 
مچاله شده ام را، از خانه هم دور انداختم؛ از جايی كه 

در آن زندگی می كردم.
حاال هم قلم و دفترهای بعدی آماده  بودند و هم 
سطل زباله خالی شــده  بود.خانه دوباره آماده بود 
بــرای ذره ذره دورريختن فكرهــای تلخ من. برای 
لحظه لحظه فراموش كردن حرف های تلخ تو و برای 
بی خبرماندن دنيا از هركدام از اين اتفاق ها. می دانی 
باألخره تمام شد. البته رمق من هم با خودكار آخرم 
ته كشــيد. حرف هايم تمام شد و ديگر حرفی برای 

نوشتن نمانده بود.

هميــن اســت ديگــر. زندگــی را می گويم. 
يك وقت هايی دوســت داری بروی ســر كسی كه 
دوستت ندارد هوار بكشی. دوست داری همه چيز 
را به هم بريزی، دوست داری به دنيا ثابت كنی كه 
چه قدر حق با تو بوده، اما فريادزدن بر سر دنيا مثل 
همان نامه ای است كه ارسال شده. پس بی پاسخ هم 
نمی ماند و نتيجه ي اخالقی اش هم اين می شود كه 
هميشه در حال فرياد زدنی. هميشه داری خودت را 
اثبات می كنی. هميشه سرت از فكرهايی كه سهم 
زباله دان زندگی توست پر می ماند، اما سرت را كه 
نمی توانی توی كيسه كنی،گره بزنی و بگذاری سر 
كوچه. سرت هميشه با توست. مثل قلبت. اين ها را 
كه نمی توانی دور بريزی. پس نبايد دورريختنی ها را 

هم درونشان نگه  داری.
دل مثل صندوقچه ي جواهر اســت. ســر هم 
همين طور. در اين ها بايد جواهر نگه داشت. جواهر 
دوســتی، جواهر معرفت. احمقانه است اگر كسی 
زباله هــای خانــه اش را در گاوصنــدوق نگه داری 
كند. چه بســا اگر جواهری هم داشته باشد، با اين 
بی توجهی، زير دست و پا بشكند و گم و گور  شود. 
آن وقت به جــای زباله ها، جواهراتش را از دســت 
می دهد و ديگر در اين قســمت نيازی نيســت كه 
 بدانی چه می شــود. چــرا كه بدبختی شــاخ و دم

 ندارد.
خالصه اين كه، ای كاش از ترس بدبختی هم كه 
بود جواهرهايمان را در جای امني نگه می داشتيم و 
زباله ها را دور می ريختيم. بدبختی وقتی سر بِرسد، 
نگاه نمی كند به اين كه حرف های ما چه قدر منطقی 
اســت، او كار خودش را می كند و ما هــم بايد كار 

خودمان را بكنيم.
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نگاهي به قهرمان هاي اين دوره ي ليگ قهرمانان اروپا، ليگ اروپا و ليگ ملت هاي اروپا
در دو شماره ي گذشته، مسير قهرماني قهرمان هاي اين فصل 

بوندس ليگاي آلمان، اردويسه ي هلند، سري آ ايتاليا، الليگاي اسپانيا، 
ليگ 1 فرانسه و ليگ برتر انگليس را مرور كرديم.  در اين شماره هم نگاهي 

مي اندازيم به فينال هاي حساس و نفس گير ليگ قهرمانان اروپا بين 
تيم هاي ليورپول و تاتنهام، ليگ اروپا بين تيم هاي آرسنال و چلسي 

و ليگ ملت هاي اروپا بين تيم ملي پرتغال و تيم ملي هلند.

  علي مولوي
»ليورپول« از عجيب ترين باشــگاه هاي فوتبال دنياســت! از سال 
1990 ميالدي تا حاال، 29 سال است كه اين باشگاه پرهوادار انگليسي 
طلسم شده و نتوانســته در ليگ جزيره به مقام قهرماني برسد، اما در 
همين مدت دوبار قهرمان ليگ قهرمانان اروپا، يك بار قهرمان جام يوفا 
)ليگ اروپا( و دوبار قهرمان سوپركاپ اروپا شده است! انگار قهرماني 
در اروپا براي مردان بندر ليورپول راحت تر اســت تا قهرماني در ليگ 

برتر انگليس!
از سال 2015 تا حاال با آمدن »يورگن كلوپ« سرمربي سرشناس آلماني به ليورپول، 
اين تيم حســابي متحول شــده و هرســال از مدعيان اصلي قهرماني در ليگ جزيره 
به شمار مي رود. امسال هم ليورپول، فقط با يك امتياز اختالف جام قهرماني انگليس 
را به منچسترسيتي واگذار كرد. ظاهراً هرچه قدر هم كه اين مربي و شاگردانش تالش 

مي كنند، قرار نيست اين طلسم تاريخي به اين راحتي ها در جزيره بكشند.
البته در ليگ قهرمانان اروپاي امسال هم كم تر كســي بعد از بازي رفت ليورپول و 
بارسلونا در نيمه نهايي ليگ قهرمانان اروپا تصور مي كرد اين تيم بتواند شكست سه 
بر صفر در خانه ي حريف را جبران كند. اما شاگردان كلوپ، معجزه ي فوتبال را تكميل 
كردند و با پيروزي چهار بر صفر در بازي برگشت، براي دومين سال متوالي به فينال 

ليگ قهرمانان اروپا رسيدند. 
در دوره ي قبل، رئال مادريد موفق شد ليورپول را سه بر يك در فينال شكست دهد، 
اما در اين دوره، ليورپولي ها با دو گل »محمد صالح« و »ديووک اوريگی« در برابر تاتنهام 
كه نخستين تجربه ي حضور در فينال ليگ قهرمانان اروپا را تجربه مي كرد، به پيروزي 
رسيدند و براي ششمين بار فاتح ليگ قهرمانان اروپا شدند. گفتني است ليورپول پس از 
رئال مادريد با 13قهرماني و آ.ث.ميالن با هفت قهرماني، سومين تيم پرافتخار تاريخ 

ليگ قهرمانان اروپاست.

يوفا )اتحاديه ي فوتبال اروپا( از سال 2018 ميالدي رقابت هاي 
تازه اي را در ســطح ملي برنامه ريزي و برگزار كــرد به نام »ليگ 
ملت هاي اروپا«. قرار است اين جام فوتبالي، هردو سال يك بار با 
حضور 55 كشور عضو يوفا برگزار  شود و اولين دوره ي آن هم از 
ماه سپتامبر 2018 آغاز شد و تا يك شنبه  نهم ژوئن 2019 ميالدي 
ادامه داشت. اين رقابت ها به اين دليل به تقويم يوفا اضافه شد كه 
يوفا تصميم گرفــت رقابت های بيش تــری را در قالب ديدارهای 

رسمی ملی برگزار كند و از تعداد بازی های ملی دوستانه بكاهد.
اين رقابت ها در چهار ليگ دسته بندي مي شود كه رقابت اصلي 
و قهرماني در ليگ اول اين رقابت ها و بين 12 تيم حاضر در اين ليگ است. 12 تيم 
اين ليگ به چهار گروه سه تيمه تقسيم شــدند و در طول سال 2018 با هم بازي 
كردند. تيم اول هرگروه به مرحله ي نيمه نهايي ليگ ملت هاي اروپا راه پيدا كرد و 

تيم آخر هرگروه هم به ليگ پايين تر سقوط كرد. 
در اين دوره هلند، ســوئيس، پرتغال و انگليس به عنوان سرگروه به مرحله ي 
نيمه نهايي صعود كردند و در پايان تيم ملي پرتغال موفق شــد به مقام قهرماني 
دست پيدا كند و جواز مســتقيم حضور در جام  ملت هاي اروپا 2020 را به دست 
بياورد. تيم هاي هلند، انگليس و ســوئيس نيز رتبه هاي دوم تا چهارم را كســب 

كردند

اگر امروز نوجوان باشيد، احتمااًل هميشه باشگاه 
چلسي انگليس را از مدعيان قهرماني در ليگ انگليس و 
ليگ هاي اروپايي ديده ايد. اما اين باشگاه 114ساله ي 
لندني تاريخ متفاوتي دارد. اين باشــگاه در سال  هاي 

دور، مثل امــروز نبود ومهم ترين افتخاراتش در قهرماني ســال 1955 
ميالدي در ليگ برتر انگليس، سه قهرماني جام حذفي و چند قهرماني 
جنبي ديگــر خالصه مي شــد. اما از ســال 2003 ميالدي كــه »رومن 
آبراموويچ«، تاجر ثروتمند روس اين باشگاه را خريد، وضعيت اين تيم 

حسابي فرق كرده است. 
چلسي از سال 2004 ميالدي تا حاال، پنج بار در ليگ جزيره، پنج بار 
در جام حذفي انگليس، ســه بار در جام اتحاديه ي باشگاه هاي انگليس، 
دوبار در سوپرجام انگليس، يك بار در ليگ قهرمانان و دوبار قهرماني در 
ليگ اروپا را تجربه كرده است. امسال هم با اين كه در ليگ برتر انگليس 
ســوم شــدند، اما از ابتدا در ليگ اروپا عملكرد خوبي داشتند. آن ها در 
مرحله ي گروهي با 16 امتياز صدرنشين شدند و در مرحله ي حذفي از 
سد تيم هاي مالمو سوئد، ديناموكي يف اوكراين، اسالوياپراگ جمهوري 
چك و آينتراخت فرانكفورت آلمان گذشتند و به فينال رسيدند. در بازي 
فينال هم آرسنال انگليس را چهار بر يك شكست دادند و براي دومين بار 

جام قهرماني ليگ اروپا را باالي سرشان بردند.

قهرمانان!
4پنج شنبه، 23 خرداد 1398، سال نوزدهم، شماره ي 12 الكترونيك 



يادداشت
نفيسهمجيديزاده

5پنجشنبه،23خرداد1398،سالنوزدهم،شمارهي12الكترونيكدماسنج

فقطچتروکالهرانمیبرد!

را بـشکنیـم! شیـشـه ی دودی 
بهمناسبتروزجهانیمحیطزیست

شعار روز جهاني محيط زيست امسال 
ايــن اســت: »آلودگي هوا را شكســت 

دهيد!«
 خب، ظاهراً جنگ با آلودگي ها دارد 
آغاز مي شــود؛ پس بهتر است آماده ي 

نبرد باشيم!
اگرچــه اين روزها هــوا خيلي خوب 
اســت؛ بادهايي كــه چنــد روز يك بار 
مي وزند، باران هــاي گاه و بي گاه و البته 
تعطيلي مدرسه ها باعث شدند آلودگي ها 
عقب نشــيني كنند؛ اما ممكن است در 
تدارك يك حمله ي گســترده باشــند. 
بنابراين بهتر است فريب اين هواي نسبتاً 
سالم را نخوريم، خودمان را تجهيز كنيم 
و آماده باشــيم كه آلودگي ها پشت در 

منتظر فرصت هستند.
* * *

در تقويم جهاني، روزهــاي فراواني 
به موضوع محيط زيســت ارتباط دارند؛ 
اما از ســال ١٩٧٢ ميالدي تا به امروز، 
١٥ خرداد )پنجم ژوئــن( را روز جهاني 
محيط زيست مي نامند؛ روزي كه هرسال 
در آن، يك موضوع مهم زيست محيطي، 
شعار محوري اش اســت و حدود ١٥۰ 
كشور در سراسر جهان، در فعاليت های 
روز جهانــی محيط زيســت شــركت 

مي كنند.
بنابر گــزارش جديد ســازمان ملل 
متحد، شــعار »آلودگي هوا را شكست 
دهيد«، امســال از ســوی كشور چين 
به عنوان ميزبان مراســم، انتخاب شده 
اســت. شــعاري كه همه ي ما را دعوت 
می كند تا خيلي جدی بــه اين موضوع 

فكر كنيم كه چه طور می توانيم با ايجاد 
تغيير در زندگی روزمره مان، به كاهش 
ميزان آلودگی هوا كمك كنيم. هم چنين 
چگونه مي توانيم با كاهش آلودگي هوا، 
نقش مؤثري در كاهش گرمايش زمين 
و در نهايت، كاهش اثرات آن بر سالمت 

خودمان ايفا كنيم.
* * *

شــايد با خودتان فكر كنيــد مگر ما 
نوجوانان هم مي توانيم اثري در كاهش 
آلودگي هوا داشته باشيم؟ اصاًل در نبرد 

با آلودگي ها، جاي ما كجاست؟ 
كارشناسان محيط زيســت راه هاي 
بسياري براي مقابله با آلودگي هوا دارند 
كه در بســياري از آن هــا نوجوانان هم 
مي توانند اثر داشــته باشند؛ به خصوص 
وقتي صحبت از تغييــر الگوي زندگي 
مي شود، نقش نوجوانان برجسته تر است. 
تغيير الگوي زندگي كار زياد سختي 
نيســت، آالينده هاي هــوا در اطراف ما 
پراكنده اند، فقط كافي است كم تر سراغ 
آن هــا برويم.گاهــي پياده رفتن، كم تر 
از آسانسور و پله برقي اســتفاده كردن، 
مراقبــت از درخت هــا و جنگل هــا، 
اســتفاده ي درســت از منابع انرژي و... 
تأثير زيــادي در كاهــش آلودگي هوا و 

تخريب محيط زيست دارند.
***

اين روزها وقتي گاه و بي گاه باران و باد 
مي آيد و تابلوهاي نشانگر كنترل كيفيت 
هوا، خبر از سالمت نسبي هوا مي دهند 
يك باره به ياد آن مثل فارســي مي افتم؛ 
قصه ي مورچه اي كه براي فصل زمستان، 

غذا جمع مي كرد و گنجشــكي كه فقط 
از بهار و تابســتانش لذت مي برد و البته 
زمستان را بدون آذوقه مي ماند. حاال در 
اين جيك و جيك مستان، كسي به ياد 

زمستانش هست؟ 
* * *

در پيام »آنتونيو گوترش«، دبيركل 
سازمان ملل متحد به مناسبت اين روز 
آمده است: آلودگی هوا ساالنه دست كم 
جان هفت ميليون انسان را می گيرد، به 

رشد كودكان آسيب می زند، به اقتصاد 
خسارت وارد می كند و درعين حال، در 
بروز شــرايط بحرانی اقليمی در سراسر 

دنيا مؤثر است.
هم چنين خبرگزاري ايســنا يادآور 
شده است كه براساس گزارش نشريه ي 
»بيزينــس اســتاندارد«، آلودگی هوا 
چه در بيــرون و چه در داخــل خانه ها 
قاتل خاموشی اســت كه منجر به مرگ 
زودهنگام دســت كم هفت ميليون نفر 

در سال می شــود. نكته ي مهم تر اين كه 
۶۰۰ هــزار نفــر از اين هفــت ميليون 
قرباني آلودگي هوا، كودكند. به گزارش 
خبرگزاري ايســنا، امروزه در اكثر نقاط 
دنيا تقريباً كســی از پيامدهای آلودگی 
هوا در امان نيست و طبق هشدار سازمان 
ملل متحد از هر ١۰ انسان ساكن بر روي 
زمين، ٩ نفر در حال حاضر، هوای آلوده 

تنفس می كنند.
***

شعار روز جهاني محيط زيست امسال 
به ما يادآوري مي كند كه بايد هميشــه 
حوسمان جمع باشد روزهايي هم هست 
كه آســمان رنگ ديگري پيدا مي كند، 
روزهايي كه نگاه كردن به آسمان، مثل 
تماشاي آسمان از پشت شيشه ي دودي 
است؛ شيشــه اي دودي كه ما مي توانيم 
آن را بشكنيم و در اين نبرد پيروز شويم.

حاال كه به تقويم محيط زيست سر زديم، مي رويم ســراغ روزهايي كه نام هاي خاص 
دارند؛ مثل ٢٥ خرداد كه  روز جهاني »باد« است!

باد، خودش پديده ا ي عجيب و غريب است؛ در سينما، شعر و هنر كاربرد زيادي دارد، 
اما روز جهاني باد بيش تر به جنبه هاي زيست محيطي و البته صنعتي باد توجه مي كند.

يادمان هست كه باد فقط چتر ما را نمي برد و فقط درها را به هم نمي كوبد! باد مي تواند 
به طور جدي انرژي صنعتي توليد كند و براي خودش كلي داستان دارد.

براي من هميشه تماشاي توربين هاي بادي جذاب بوده است. چندباري كه به منجيل 
سفر كردم از تماشاي توربين هاي بادي لذت بردم؛ حيرت كردم وقتي تصاويري را ديدم 

كه از باالي توربين ها گرفته بودند.
امروزه در بسياري از كشورهاي صنعتي و پيشرفته ي دنيا از توربين هاي بادي استفاده 
مي شود؛ اما خوب است بدانيم كه اولين بار، ٢۰۰ ســال قبل از ميالد حضرت مسيحع در 

چين اين توربين ها به كار گرفته شد.
 سال ها بعد در خاورميانه، از آســياب بادي براي توليد آرد استفاده كردند و پس از آن 
هلندی ها از اين آســياب ها به عنوان ابزاری برای تخليه ي آب درياچه ها و مرداب ها بهره 
بردند. در قرن نوزدهم هم از آســياب های بادی برای تأمين آب مورد نياز كشــاورزی و 
دام پروری و بعد از آن برای توليد برق استفاده شد و در نهايت توربين هاي بادي با پيشرفت 

علم تكميل شدند و باد در فهرست منابع انرژي تجديدپذير و با ارزش قرار گرفت.
 سال ١٣٩٥، رسانه ها فيلم كوتاهي از توليدات شبكه ي »نشنال جئوگرافيك« منتشر 
كردند كه به آسياب هاي بادی ١٣۰۰ساله ي ايران مي پرداخت. اين آسياب هاي بادي در 
شهر »نشتيفان« در استان خراسان رضوي قرار دارند؛ جايي كه  بسيار بادخيز است. ديواری 
در باالی اين روستا نصب شده كه انرژی باد را مهار و زندگی را برای اهالی روستا ساده تر 
 مي كند. دراين مستند تنها نگهبان اين آسياب ها در گفت وگوي كوتاهي نسبت به آينده ي 

آسياب های بادی شهرش، ابراز نگرانی مي كند.

اصغربادپر



باد وبرف
زير باران

ضربالمثل

آه من

يادداشت

اضطراب قهر كرده و رفته!
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دور گردون دست ماست

قطعه اي از پازل بهشت

در حياط خانـه
تو به یادت هست عصر جمعه را؟

قهقهه هــای تــو و لبخند من

پشــت ایوان، نــور داغ آفتاب

شــمعدانی های بی بی جان من

عطرشــان پر بــود در ایوان ما

زیر باران در حیــاط خانه مان

شمعدانی های كوچك مانده اند

نیســتی و عطر تو پر می شود

مزه ی دلچســب چای داغ را

ســیب های كم نظیر بــاغ را

چرخ مــی زد در میان حجره ها

شاد می گشــتند در این ماجرا

شمعدانی های سرخ و صورتی

خیس می گشتند هر یك نوبتی

از همــان دوران زیبــا یادگار

در حیاط خانــه در فصل بهار

براي سفر  به خودمان

به چند سطر شعر نیاز داریم

مثل تمام آدم هایي كه در هواي ابري

چترشان را با خودشان مي برند

با این كه مي دانند

بازشدن هیچ چتري

باران را بند نمي آورد
بهنام عبداللهي
خبرنگار افتخاري از تبريز

آن قدر 
عطر تو را نفس كشیده ام

كه آه می كشم
بوی تو

پخش می شود
کوثر مزينانی، 17ساله
خبرنگار افتخاري از تهران

خواستمت
اما نتوانستمت

تو
آبروی تمام ضرب المثل ها را 

برده اي
نسرين خرم آبادی
خبرنگار جوان از آران و بيدگل

باد 
 پیکر نحیف آنتن را 

 جابه جا می كند
ما 

 به تماشای جدال برفك ها
می نشینیم

کمند اميري
16ساله از اراک

پا روی پا انداخته ام و روی کاناپه جلوی تلویزیون دراز کشیده ام. پس فردا امتحان 
ادبیات دارم و عین خیالم هم نیست. غول امتحانی در کار نیست و اضطرابی هم یقه ام 

را نگرفته. چندوقتی هست که این طوري ام. انگار اضطراب قهر کرده و گذاشته رفته.
نکته ی دیگری هم هست. با وجود این که خودم را از اهالی ادبیات می دانم، همیشه 
در امتحانش نمره کم می آورم. حتی با این  که مي دانم نمره کم خواهم آورد، حوصله 
ندارم بنشینم پای کتاب و درس بخوانم . من ادبیات را تفریحی دوست دارم نه امتحانی!

خالصه برایتان بگویم، خرداد من خیلی هم بی استرس و راحت می گذرد. مطمئن 
نیستم کارنامه ام راضی کننده هست یا نه. اما به نظرتان فیلم دیدن و کتاب خواندن و 

نوشتن جذاب تر نیست؟ 
دلم حسابی از مدرسه پر است. نکند این مدرسه تمام استعدادهایمان را خاک  کند 

و بخواهد فقط چیزهایی را یاد بگیریم که خودش می خواهد.
فاطمه نريمان، 16ساله، خبرنگار افتخاری از کرج

کوچه باغ هایــش چشــم را نــوازش 
می دهد. مزارعش روح را نشاط می بخشد 
و صدای رودخانه هایش مثل الالیی است 
و انسان را غرق افکار شــیرین می کند. 
درختان آلبالویش تجسمی از باغ آلبالوی 
چخوف است. آفتاب تند تابستانش شور و 
نشاطی عالی به فضا می بخشد و شب های 
سرد و پر از سکوتش آدم را به تفکر دعوت 
می کند. در این فضا تنها باید لذت برد و 
لذت نبردن یعنی بی ذوقی محض. طالقان 
یکی از قطعات پازل بهشت  زمینی است.
پدرام عسكری
17ساله از تهران
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شه 
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س
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دارم تو را امتحان مي دهم
و تو حتي یك كلمه

از من نخوانده اي
نرگس داريني، 16ساله
خبرنگار افتخاري از کرج
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تصويرگري: مائده غالمعلي
خبرنگار افتخاري از تهران

نازنين حسن پور، 17ساله، خبرنگار 
افتخاري  از تهران



ماجراجويي در داستان   هاي مصور
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عمليات نجات

زير پوست شهر
دو جرعه كتاب

مضحک و احمقانه اند. آن هــا آزادند و 
چیزی را بــا آزادی این کــه مي توانند 
هرکاری بخواهند انجــام دهند، عوض 
نمی کنند. اما وضعیت با سردشدن هوا، 
بهبودنیافتن بیماری ها بدتر می شــود و 
اتحاد بچه ها برای پایبندماندن بر ســر 
آزادی شــان به هم می خورد و داستان 

آسفالتی ها از همین نقطه آغاز می شود.

آسفالتيها
نويسنده:تاد استراسر
مترجم:ناصر زاهدی 

ناشر: نشرافق )66413367(
رودابه آشورپوری
خبرنگار جوان از شيراز

خبرنگار، ستاره شــناس، متخصص 
علوم باستانی، خلبان، کارآگاه جنایی، 
اســتاد مشــت زنی و... هرکدام از این 
تعریف ها بــرای توصیــف توانایی های 
تن تن مناسب اند. خبرنگارجوان بلژیکی 
که با ماجراجویی  به همه ی نقاط جهان، 
از تبت گرفتــه تا آفریقا، ســفر کرده و 
داســتان های گوناگونی بــا خود آورده 

است.
کتاب های تن تن اولیــن مواجهه ام 
با جهان پهناور بیرون اســت؛ دنیایی پر 
از تصویرهای رنگی و دوست داشــتنی 
که روزهای بیکاری تابســتانم را با آن 
می گذراندم. گاهــی آرزو می کنم زمان 
به عقب بازگردد و بتوانم بار دیگر لذت 
مطالعــه  اش را تجربه کنــم. این کتاب 
اولین آشنایی جدی کودکان با مسائل 
گوناگونی مثل دانش، شبه علم، جغرافیا 

و مردم شناسی و سیاست است. 
»هرژه« در داستان هایش به مفاهیم 
علمی زیاد اشاره می کند و تالش می کند 
مخاطبان کم سن و ســالش را با دنیای 
علم، هرچند ســطحی، آشــنا کند. در 

داستان »سفر به کره ی ماه« و »روی ماه 
قدم گذاشــتیم« قوانین ابتدایی دانش 
فیزیک، مانند جاذبه را بررسی می کند 
و در داستان »معبد خورشید« پدیده ي 

خورشیدگرفتگی را تشریح می کند.
هرژه در داســتان »پــرواز 714« و 
»ستاره ی اسرارآمیز« درباره ی شایعات 
و ادعاهای مرتبط با علوم فضایی، نجوم 
و بشقاب پرنده ها می نویسد و در داستان 
»ســیگارهای فرعون« و »هفت  گوی 
بلورین« با دالیل داستانی، موضوع هایی 
ماننــد نفریــن فراعنــه ی مصــری و 
افسانه  های قبایل سرخ پوست آمریکای 
التین را توجیه کرده و به این ترتیب به 

شبه علم می پردازد.
می گویند »ژول ورن« برای نوشتن 
داســتان »دور دنیــا در هشــتاد روز« 
کتاب های گوناگونــی را مطالعه کرد تا 
بتواند با وجود نداشــتن تجربه ی عینی 
تصویر دقیقی از ســفر به سرزمین های 
مختلف در داســتانش ارائه دهد. مشابه 
این کار را هرژه در داســتان های تن تن 
انجام داده است. با این تفاوت که هرژه 

عالوه بر داستان  گویی تصویرسازی این 
مناطق را هم برعهده دارد. در داســتان 
»تن تن در تبت«، »سفر به آفریقا« شاهد 

کودکان را با مسائلی چون مطالبه گری 
در جامعه، دیکتاتــوری، عواقب دخالت 
نظامی، انقالب و... آشنا می کند. کاری 
که به دلیل زبان ساده اش برای مخاطبان 

قابل درک است و جذابیت زیادی دارد.
سيدمحمدصادق کاشفی مفرد
خبرنگار افتخاري از کرج

تصویرهای چشم نوازی هستیم که هرژه 
ترسیم کرده است. 

در داستان »پیکاروها« هرژه با زبان 
طنز به مفاهیم سیاسی کنایه می زند و 

عرق روی پیشــانی کوچکش نشسته. به آســمان نگاه مي کند. خورشید سوزان 
نورش را بر همه می تاباند. ذره بین را جلوتر می برم تا با دقت نگاه کنم. بدنش جزء به 
جزء با ظرافت درست شــده. باری را که به دوش می کشد می بینم. با سختی زیاد آن 

را حمل می کند.
به النه می رسد. بار را روی زمین می گذارد. دوباره برمی گردد که ذره ي کوچکی از 
آن شیریني خامه اي که برایشان گذاشته ام بردارد. او را سوار اتوبوس ساقه ای می کنم. 
با تعجب به این طرف و آن طرف نگاه می کند. البته من این طوري فکر می کنم. شاید 
با خودش می گوید: »ای وای ! چه طوری ممکنه؟ آخ! مخم تکون خورد!« اتوبوس به 
مقصد می رسد. روی شیریني می گذارمش. به خامه صورتی می چسبد و سعی می کند 
خودش را نجات دهد. برایش آمبوالنس می برم. امدادم را پس می زند و به کار خودش 
ادامه می دهد. البد با خودش می گوید: »این دختره کیه؟ می خواد من رو با ســاقه ي 

گل له کنه!« 
با آمبوالنســم او را بیرون می آورم. چه بخواهد، چه نخواهد بایــد زنده بماند و به 
زندگی اش برسد. کســی چه می داند؟ شــاید بچه اش در النه منتظرش باشد. نباید 
بگذارم کســی به خاطر سختی های زندگی خودکشــی کند. باید برود به زندگی اش 

برسد! 
مورچه ی دیگري را می بینم. با آمبوالنس به سمتش می روم تا کمکش کنم.

فرزانه علوي، 13ساله
خبرنگار افتخاري از تهران

»آسفالتی ها« داستان زندگی چند 
دختر و پســر نوجوان 1۲ تا ۲1ســاله 
اســت که در نیویورک  تنهایی زندگی 
می کنند. آن ها شب ها را زیر نور مغازه ها 
یا در اقامتگاه هاي بزرگ ســاالن بیدار 
می مانند تا روز شود و در پناه روشنایی 
و شلوغی بدون ترس از معتاد ها، دزدها 

و تبهکارها بخوابند.
آن هــا از پلیس هــا و انجمن های 
حمایتــی هم فــرار می کننــد، چون 
می دانند باید به قوانینــی که در ازای 
جای خواب گرم و غذا وضع شده، گوش 
دهند و ساعت ها را زیر نظر مددکارهای 
اجتماعی بگذارند و به نظرشان همه ي 
این هــا ُمشــتی چرندیــات و قوانین 

»برادلی چاکــرز«، دانش آموز قلدر 
مدرسه است که با آمدن مشاور مدرسه، 
»کارال«، زندگی اش عوض می شــود. او 
یاد می گیرد چه طور با خــود و دیگران 

دوستی کند. 
زاویــه ي دید کتــاب تازه اســت. 
معموالً موضوع قلدرهای مدرسه از دید 
دانش آموزان ضعیف روایت می شود، اما 
در این کتاب با برادلی چاکرز، بزرگ ترین 
و خشــن ترین شــاگرد کالس همراه 

می شویم.
حرف هــا و افــکار از طــرف همه ی 
شــخصیت ها بیــان می شــود، طوری 

حس می کنیم درونشــان حضور داریم. 
نویسنده به روحیات یک نوجوان تسلط 
دارد و انگار افکار و گفت وگوها از زندگی 

یک نوجوان واقعی برداشته شده است.
وقتي کتاب تمام می شود کمی طول 
می کشد تا دلتان بخواهد دوباره سراغش 
بروید، چــون بر خالف داســتان روان، 
موضوعات مهمــی را مطرح می کند که 

ذهن را درگیر می کند.

تهکالس،رديفآخر،صندلیآخر
نويسنده:لوییس سکر
مترجم: پروین علی پور

ناشر: نشرافق )66413367(
نيكي سادات دادگستر
خبرنگار افتخاري از کرج

قلدر مدرسه
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 مادرم گفت:» امروز مي خواهيم برويم  
به قلب تهران.«

 - قلب تهران؟ تهران مگر قلب دارد؟ 
-بله هر شــهري قلــب دارد. قلب هر 
شــهر قديمي تريــن و مهم ترين نقطه ي 

شهر است.
سوار مترو مي شويم و در ايستگاه امام 
خميني ره پياده مي شــويم. دوست مادر و 
فرزند او نيز با ما هســتند. يعني ما دسته 
جمعي به قلب تهران ســفر مي كنيم. به 
خيابان امام خميني مي رويــم، از جلوي 
موزه ي پســت مي گذريم و كمي جلوتر 
به دروازه هايي بزرگ و فلزي مي رســيم؛ 
دروازه هايي قدبلند، در بنايي با شــكوه و 
متعلق به اواخر دوره ي قاجار. فكر مي كنم 
البد ساخت اين درهاي فلزي در آن زمان 

كار خيلي خيلي مشكلي بوده است.
مادرم مي گويــد: »ايــن دروازه های 
چدنی را اســتاد محمدعلــی كرمانی در 
قورخانه ي تهران ســاخته  است.«  شايد 
اآلن اين ســؤال برايت پيــش بيايد كه 
قورخانه ديگر چيســت؟ ظاهراً  قورخانه 
واژه اي تركي اســت به معني كارخانه ي 
اسلحه ســازي يا محل توليد ســازوبرگ 
نظامي. نخســتين جايي هم كه در تهران 
به اين منظور و در دوره ي قاجار تأسيس 
شد، قورخانه ي مباركه نام گرفت و كم كم 
نام مختصر آن، يعنــي قورخانه جا افتاد. 

قورخانه ي تهــران، ســاختمانی بزرگ 
در ضلع جنوب غربي ميــدان توپخانه ي 
وقت)ميــدان امام خمينــي فعلي( بوده 
اســت. دِر اصلي اين ســاختمان بزرگ 
در خيابــان جليل آبــاد )خيابــان خيام 
امروزی( باز مي شد. گرچه قورخانه به طور 
رســمي كارخانه ي اسلحه ســازي تلقي 
مي شد،اما بنابه نوشــته ي جعفر شهري 
در كتاب »طهران قديــم«، كم تر اثري از 
ساخت اســلحه و مهمات در آن به چشم 
مي خــورد و بيش تر، وســايل آتش بازی 
براي فعاليت هاي نمايشــي در شب های 
عيد و جشــن های مذهبی و ملی در آن 

تهيه مي شد. 
به درهاي بزرگ فلزي نگاه مي كنيم، 
روي درهاي فلــزي پر اســت از عناصر 
تزئيني مانند مرغ هما و نقوش تجريدي 
شــبيه اژدها. دروازه  ي بزرگ به ســواره 
نظام هــا اختصــاص داشــته و درهاي 
باريك تر بــه پياده ها. ما هــم از درهاي 
پياده  نظام  وارد محوطه ي ســنگ فرش 
شــده مي شــويم؛ محوطه اي  با درختان 
تنومند و بناهاي قديمــي و زيبا. انگار پا 
گذاشــته ايم به قرن هاي گذشته. آن قدر 
اين فضا هيجان انگيز است كه نگو. هوا هم 
با اين فضا هماهنگي دارد. هواي گرفته. نم 

باران. باد خنك. 
اين جا ســر در باغ ملي است. احتماالً 
همه ي كســاني كــه در تهــران زندگي 
مي كننــد ســردر با شــكوه بــاغ ملي و 
كاشــي كاري ها و كاله فرنگي زيبايش و 
درهاي فلزي اش را ديده اند. اگر در طول 
تابستان گذرت به اين نقطه از شهر افتاد، 

حتماً داخل اين فضا برو و كلي لذت ببر.
ظاهراً ســر در بــاغ ملــی از بناهايي 
اســت كــه از دوره ي قاجار به يــادگار 
مانده و در چند ســال نخست قرن حاضر 
)1301تا1304( نوســازي شــده است. 
هر چند بنــا بــه آن چــه در ويكي پديا 
آمده، »ســر در فعلي باغ ملــي و پس از 
آن ســاختمان های مجاور آن به دستور 
مســتقيم رضا شاه و توســط جعفر خان 
كاشــانی و كمــك آلمانی هــا )پيش از 
برافروخته شــدن آتش جنــگ جهانی 
دوم( ســاخته شد. اين ســردر، در جانب 
شرقی سر در قبلی و با همان ابعاد و شكل 
ظاهری ساخته شــد و پس از آن سر در 
قبلی ويران گرديد.« شــايد بپرســي كه 
چرا اسمش ســردر باغ ملي است؟ اين جا 
در دوره ي قاجار به ميدان مشــق معروف 
بود و يــك ســربازخانه ي قديمي هم در 
محوطه هست. اما با توجه به اين كه تهران 
در گذشته هيچ باغ ملي نداشت كه همه 
بتوانند از آن استفاده كنند، تصميم گرفته 
شد كه در اين مكان يك باغ ملي درست 
كنند. اما چندي نگذشت كه سر و كله ي 
ســاختمان هاي مختلف در باغ ملي پيدا 
شــد. با احداث دو ساختمان شركت نفت 
ايران و انگليس و اداره ي پســت بلديه در 
همان ســال ها، دو پســت نگهبانی واقع 
در قسمت غربی و شــرقی سردر تخريب 

می شود. 
هم چنيــن بعدهــا در محوطه ي آن، 

ساختمان هايی از جمله ساختمان وزارت 
امور خارجه ي ايــران، كتابخانه ي ملی و 
موزه ي ايران باستان ســاخته شد. اما نام 
اين باغ بر سر دروازه ي ميدان مشق پابرجا 
ماند و سردر باغ ملی در جايگاه نمادی از 
معماری آن دوره در يادها باقی ماند. ما هم 

در اين فضاي زيبا عكس مي گيريم.
در سفرنامه ي  جكسون كه سال 1282 
ه. ش نوشته شده مي خوانيم: »اين ميدان 
)ميدان مشــق(، بزرگ ترين ميدان شهر 
و نه مهم ترين آن هاســت. چهار صد متر 
طول و همين اندازه پهنا دارد. اين محوطه  
بزرگ ترين محوطه ي محصوري است كه 
براي مشق و تمرين نظامي در دنيا وجود 
دارد. در اين جا ســپاهيان شاه كه توسط  

معلمان اروپايي بــه روش غربيان تربيت 
مي شــوند، تعليمات نظامــي مي بينند.  
اكنون اين ميدان عظيم مورد اســتقبال 
عموم قرار گرفته و زمين خوبي براي بچه ها 

شده است.«
بعــد از ســاعتي گشــت و گــذار در 
محوطــه ي ميدان مشــق و بــاغ ملي و 
تماشــاي ســاختمان هاي زيباي وزارت 
امور خارجه، موزه ي ملك و سربازخانه ي 
قديمــي، از محوطه خارج مي شــويم و 
به سمت خيابان ســي تير مي رويم تا در 
پياده راه چيــزي بخوريم. همــان جا كه 
دكه هاي كوچك، ســاندويچ هاي متنوع، 
غذاهاي محلي و خانگي، انواع نوشيدني 

و هم چنين  فالفل مي فروشند.
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