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اگر اينجا به دنيا ميآمدم
فيلسوف يا آشپز ميشدم!

ويژهي نوجوانان ،سال نوزدهم ،شمارهي 963
پنجشنبه28شهريور ،ضميمهي روزنامهي همشهري شماره7763

شاید اگر من هم در یکی از شهرهای کنار مدیترانهی زیبا به دنیا می آمدم،
امروز فیلسوف يا آشپز شدهبودم.
آتن با آب و هوای ویژه ،آفتاب دلپذیر و عطــر رطوبت دریا همواره روحنواز
است .پانزده ساله بودم كه به یونان و آتن عالقهمند شدم .راستش را بخواهيد
همهي اين عالقه از يك كنجكاوي و يك كتاب شروع شــد .ورق زدن اتفاقی
کتاب دنیای سوفی اثر یوستین گوردر ،کتابی در مورد تاریخ فلسفه،
اين اشتياق را در من زياد كرد.
میتــوان گفت كه فلســفه در یونــانِ باســتان حدود
2500سال پیش شروع شــد .اولین بار فیثاغورس از واژهي
فلسفه به معنی دانشدوســتی استفاده کرد .ســپس با ظهور
سقراط ،اخالق نیز وارد فلسفه شد .وقتی کتاب را میخواندم گویی
من نیز در کنار افالطون در بازار آتن نشســتهام و مشــغول بحث با
استاد زشتروی خود(سقراط) هستم .من با خواندن بخش مربوط
به فلسفهي یونان باســتان در این کتاب ،انگار در آکروپولیس زیبا
قدم زدم .شهر-دژی که  150متر باالتر از سطح دریا قرار دارد.
من به آتن عالقه داشتم .آن قدر که سالها ،برای قدم زدن
در آن رؤیاپردازی کردم و حاال 17سال پس از خواندن آن کتاب
وارد آتن شدهام .اولین روز ،چشمم را كه باز کردم؛ دیدم هتل
در مرکز شهر است .خوشبختانه دسترسی به هر جای دیدنی با
قدیمیترین متروی جهان خیلی راحت بود .طبیعی بود اولین
جایی را که ميخواســتم ببينم ،آکروپولیس باشــد .ایستگاه
متروی آکروپولیس هم خالي از لطف نيست؛ ايستگاهي مزین
به مجسمههای باستانی بسیار شگفتانگیز.
بخش اعظم ایــن بنا در فاصلهي
ســا لهای  ۴۶۱تــا  ۴۲۹پیــش
از میــاد ،در زمــان فرمانروایــی
«پریکلســو» همزمان بــا روزهای
شکوفایی فکری و هنری آتن ،روی
بخش آهکی تخت آتن ساخته شد.
پــس از آن و در دورههای گوناگون،
بعضی از بناهای آکروپلیس به شکل
قصرهای فلورانســی ،مســجدهای
اســامی و حرمهای ترکــی تغییر
شکل دادند.

مونولو گ هاي شهريوري

خاطرهسازي
با تابستان

با پويش روز جهاني بدون خودرو

بگذاريم خیابا نها نفس بكشند

ادامه در صفحهي 18

گفتوگوي دوچرخه با مجتبی دانشور ،مدیر کل آموزشهای شهروندی شهرداري تهران

بازگشايي مدرسهها همراه با شهرداران مدرسه

عكس :حامد فرج اهلل /همشهري

تــا مدرســه ،دو قــدم بيشتر
نمانده است .امســال فصل مدرسه
در بسياري از مدرســههاي تهران،
همراه با شهرداران مدارس و ارائهي
برنامههاي آنها آغاز خواهد شد.
مجتبــی دانشــور ،مدیــرکل
آموزشهای شــهروندی شهرداری
تهران ،در گفتوگو با دوچرخه ضمن
اعالم اين خبر ميگويــد« :در440
تهران،دبيرستان دورهي اول داريم

كه در هنــگام بازگشــايي مدارس،
شهرداران مدرســه با ارائهي گزارش
فعاليتها و برنامههاي سال گذشتهي
خود ،به معرفي طرح شهردار مدرسه
ميپردازند .بــا اين شــيوه فعاليت
شــهرداران مدرســه فقط به زمان
انتخابات شــوراي شهردارمدرســه
محدود نميشود».
دانشور با اشــاره به اينكه امسال
هم انتخابات شهرداران مدرسه آبان

برگزار ميشــود ،ميگويــد« :طرح
شــهردار مدســه طرحي مهــم و با
سابقهاي طوالني اســت ،اما معموالً
بعد از انتخاب شهردارمدرسه و هشت
معاوني كــه انتخاب ميشــوند ،رها
ميشدند .امســال قرار است با توجه
ويژه به اين طرح شــهرداران مدرسه
و معاونان آنها در ادارهي مدرســه و
حتي در ادارهي شهر نقشي جديتر
برعهده بگيرند».

بهگفتهي مدیــرکل آموزشهای
شهروندی امســال آیین بازگشایی
مدارس در  268مدرسه با مشاركت
شــهرداري برگزار ميشــود و عالوه
بر حضــور شــهرداران مدرســه ،از
چهرههاي فرهنگي ،ورزشي و هنري
هم براي شركت در اين آيين دعوت
ميشود.
دانشــور دربــارهي برنامههــاي
فرهنگيِ آموزش شــهروندي توضيح

ميدهد« :يكي از بحثهاي مهم ترويج
مسائل شــهروندي ،آموزش است .با
توجه بــه اينكه در شــهر تهران يك
ميليــون و يكصد هــزار دانشآموز
در حال تحصيــل داريم ،ايــن گروه
ســني را بهعنوان جامعهي هدف در
نظر گرفتهايم و در حوزهي پســماند،
محيطزيست ،مشــاركت شهروندي
و حمل و نقل عمومــي روي اين گروه
كار خواهيم كرد .برنامههاي نمايشي،
برگزاري ويژهبرنامههاي آموزشــي و
توزيع بروشور و پوستر از اول تا  20مهر
از برنامههاي آغاز سال تحصيلي است».
مدیرکل آموزشهای شهروندی،
دربار هي طرح گردشگري و نحو هي
اجــراي آن در آغاز ســال تحصيلي
ميگويد« :از دوم تا بیستم مهر366 ،
تور گردشگری ویژهي دانشآموزان
برگزار میشود و قرار شده كه در هر
منطقه و در هر ناحيه ،امكاني فراهم
كنيم كه دانشآموزان بتوانند در دو
فاز گردشــگري از مكانهاي ديدني
و موزههــا و بازديــد از پروژههــاي
شهرداري حضور داشــته باشند .در
هر ناحيه ســه مدرســه (دخترانه و
پسرانه)براي اجراي اين طرح انتخاب
ميشوند و البته مرحلهي بعدي اين
طرح در طول سال هم ادامه خواهد
داشت».

گوين ،جايز هاي براي نوجوانان

طاهره نمرودي

جايزهي ترويج كتابخواني گوين
مخصــوص نوجواناني اســت كه با
تمام محدوديتها در روستاهايشان
توانســتهاند پاي كتاب را به زندگي
دوستان و آشنايان خود باز كنند.
محمد ســیدآبادي ،از مســئوالن
جایزهي ترويــج کتابخوانی گوین
در اين بــاره به خبرنــگار دوچرخه
ميگويد« :امسال اولین سال برگزاری
این طرح و جايزه اســت كه با هدف
توســعهي ترویــج کتابخوانی در
روستاها به اجرا درميآيد».
به گفتهي ســيدآبادي «مديران

كتابخانههاي روســتايي ،مديران
مدارس ،دهياران ،رؤساي شوراهاي
اسالمي روســتا و گروههاي مردمي
فعــال در ترويــج كتا بخوانــي
ميتوانند ،نوجوانان فعال در زمينهي
ترويج كتابخوانــي را براي دريافت
اين جايزه نامزد كنند».
كافي اســت آنها بــراي معرفي
نوجوان مورد نظر خود ،فرمي را شامل
مشخصات فردي :نام و نام خانوادگی،
تاریخ تولد ،نام مدرسه ،کالس ،روستا،
شهرستان ،نشانی و شماره تلفن تا 30
شهريور تكميل كنند.

بــراي معرفي نوجوانــان فعال در
زمينهي ترويــج كتابخواني بايد به
اين نكات توجه شود:
 .1شرح فعالیت و شیوهي اجرا
 .2عنوان کارها و فعالیتهای ترویج
کتابخوانیِ نامزد مورد نظر
 .3توضيح تأثیر فعالیتها و کارهاي
انجام شده
 .۴شرح ابتکارها و نوآوریها
 .5آیا دوستان و خانواد ه نیز با نوجوان
مورد نظــر ،در فعاليتهــای ترویج
کتابخوانی همکاری میکنند؟
 .۶نوجــوان از كمــك چه افــراد یا

نهادهایــی در ترويــج کتابخوانی
کمک میگيرد؟
 .۷زمان ،مکان و ویژگی فعالیتها.
 .8نام و نام خانوادگی معرفی کننده.
 .9نام نهاد معرفی کننده.

مراســم اهداي جوايز برگزيدگان
اين جايزه در هفتهي كتاب و توسط
دهياري سيدآباد اجرا ميشود.
ايميل جايزهي گوين:
gavinbookpromotion@gmail.com

عجيبترين مدرسههاي دنيا!
چرا آدم مجبور اســت در فصلهايي كه دوست ندارد
زندگي كند؟ بگذاريد سؤالم را عوض كنم .چرا نميتوانيم
فصلهايي را كه ميخواهيم در آنها زندگي كنيم ،خودمان
انتخاب كنيم .دلم ميخواست يك ساعت مخصوص داشتم،
ســاعتي كه مرا پرت كند به ســهچهار ماه پيش ،درست
زماني كه امتحانهاي آخر ســال داشــت تمام ميشد!
ال دلم نميخواست
فكر ميكردم تابســتان تمام نشود؛ اص ً
تابستان تمام شــود .اما هم اكنون با مدرنترين ساعتها
هم نميشود به عقب بازگشت .شــايد بپرسيد« :چرا بايد
به اول تابســتان برگردم؟» خب بهخاطر اينكه مدرسهها
جالب نيســتند و هيجــان كافي را ندارند .راســتش دلم
ميخواهد به يك مدرسهي عجيب بروم؛ مدرسهي عجيبي
ال جايي مثل بعضي
كه شبيه مدرسههاي ديگر نباشد .مث ً
از مدرســههاي هند كه دانشآموزانش مجبورند در قطار
درس بخوانند ،يا مدرسههايي كه براي هيپنوتيزم كردن
ال دلم ميخواست به ايســلند بروم و در
مارهاســت .اص ً
مدرســهاي كه براي ارتباط با موجودات ماورائي و پريان
ساخته شده ثبت نام كنم .اينها را از كجا ميدانم؟ مقالهاي
در يك سايت گردشــگري دربارهي عجيب و غريبترين
مدرسههاي دنيا خواندم .در آن مقاله نوشته شده بود كه در
«گوئیژو» از استانهاي فقير چين ،بچهها در يك غار بزرگ
درس ميخوانند .فكرش را بكن در يك غار بزرگ باشي و
معلم در تاريكي غار به تو درس بدهد و خفاشها از باالي
سرت آويزان باشند و برايت زبان دربياورند .چشمهايت را
ببند و تصور كن در غاري يك خرس بزرگ با سر و صداي

فريبا خاني

بچههاي كالس از خواب ناز زمستاني بيدار شود و از قضا
گرسنه هم باشــد .معلم در آن لحظه چه احساسي دارد؟
ميگويد« :بفرماييد آقاي خرس ،لطفاً شــيطانها را اول
ميل بفرماييد!» در بنگالدش بچههايي هستند كه در قايق
درس ميخوانند .آخ چه خوب ،ميشود طناب قايق يكهو
پاره شود و قايقِ مدرسه و بچهها به وسط دريا و اقيانوس
برود و معلم همچنان درس بدهد و درس بدهد .تازه ما فكر
ميكنيم؛ فقط «هري پاتر» بود كه در مدرسهي جادوگري
درس ميخواند ،امــا در ايالت ماساچوســت آمريكا هم
مدرسهي جادوگرياي هست كه 200هزار دانشآموز در
آن ثبت نام كردهاند .مادرم ميگويد «:خواب و خيال بس
است بهخاطر چند نمرهي  18كه در كارنامه داشتي ،خدا
را شكر كن كه همين مدرســه هم ثبت نامت كرده!» بايد
خودم را آماده كنم .بايد كتابخانــهام را مرتب كنم و جا
براي كتابهاي تازه باز كنم.
راستي كي اين ساعت مخصوص ساخته ميشود تا آدم
مجبور نباشد در فصلي كه دوست ندارد ،زندگي كند؟! مدام
از اول پاييز برگردد به اول تابستان .زمستان را هم بيخيال
شود؛ برود در  15روز اول فروردين بماند ...نگران نباشيد
اگر مخترع شدم ،خودم چنين ســاعتي را اختراع خواهم
كرد! اگر هم نتوانســتم حتماً مدير يك مدرسهي عجيب
ميشــوم و به بچهها در يك بالن بزرگ رنگيرنگي درس
ميدهم و پرواز ميكنم و آزادشان ميگذارم از آن باال زمين
كوچك را ببينند؛ درياچههــا ،رودها ،كوهها و جنگلها را
ببينند و نفس بكشند و بخندند و شاد باشند و شادي كنند!
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اگر اينجا به دنيا ميآمدم ،فيلسوف يا آشپز ميشدم!
عكس و متن :آرش خاني

روزی روزگاری من رحمان بودم،
روزگاری کــه خانهمان بــر خیابان
بــود ،زردی دیوارههای آســمان به
سپیدی میزد ،پوســت ماه نقرهای
بود و من موهای تیرهام را به یک سو
میخواباندم.
روز سیویکم بود .آن روز ،دوازده
سالم تمام میشد.
هنوز هم یادم هست ،عقربههای
ساعت به یک نزدیک میشدند و من
داشتم برای جشنم آماده میشدم.
جشن من!
حاال که شــروع کردهام به نوشتن
چنان هیجانزدهام که دوســت دارم
هرچه زودتر به انتهای ماجرا برسم،
اما قبــل از آن ناگزیرم نقشآفرینان
زندگیام را یک به یک ،معرفی کنم.
از مادرم شروع میکنم .مادرم زنی
سی ســاله بود .صدای زنگداری هم
داشــت .هنوز صدایش توی گوشم
زنگ میخورد .انگشــت نشــانهاش
را جلوی صورتم تکان میداد و ســ ِر
بزنگاه میگفت« :رحمــان ،تو باید
جورشان را بکشی!»
ذهن کمســن مــن آن جمله را
ورز میداد و با لکنــت برایم ترجمه
میکرد.
حاال که فکرش را میکنم میبینم،
من ،بــا آن ســنم نمیفهمیدم جور
چیســت ،با ایــن وجود بــه او حق
مــیدادم .حــق مــیدادم چــون
نمیتوانست از خواهرم ریحانه و حتی
برادران کوچکتــرم رحیم و رامین،
انتظاری داشته باشد.
رحیم با چشمهای آهویی معصوم
چندان شباهتی به رامین شیطان و

بازیگوش نداشــت که بیشتر شبیه
من بود تا او ،و فسقلی ،ریحانه ،بیشتر
به من وابسته بود تا به آن دو.
پدرم را ولو ذرهای بــه یاد ندارم.
گا هگاهی میکوشــم قیافــهاش را
بهخاطــر بیــاورم ،به ذهنم فشــار
میآورم ،اما بیفایده است .نهفقط از
او خاطرهای ندارم ،بلکه حتي خطوط
چهرهاش را هم به یاد نمیآورم.
گویا هفت سالم بود که پدرم را از
دســت دادم .وقتی مُرد ،مغازهای از
خودش برایمان به یادگار گذاشــت.
مغازهاش چسبیده به خانهمان بود و
مادرم تا سی سالگیاش آن را گرداند.
گفتم خانهمان!
خانهی کوچکی داشتیم با دو اتاق
و باغچهاي با درختــی تناورکه میان
هر شاخهاش گنجشککی میخواند.
کنارهای قرمز و قهوهای گسش را من
حتی بیشتر از آن پرتقالهای شیرین
و آبدار و نارنجهای ملس و ترشش که
دورتادور میپیچیدند دوست داشتم.
گلهای سرخ پر عطرش را هم دوست
داشــتم که حاشــیهی باغچه ،رو به
خورشید ،سر به آسمان داده بودند.
اینها همهی آن چیزی است که از
آن دوران در ذهن و خاطرم ماندهاند.
بله ،قبــول میکنم ،قبــول میکنم
کــه خاطراتی انــدک و ناچیزند ،اما
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تـولـد
رفیع افتخار

نمیتوانم بیشتر از این ادامه بدهم...
داشتم میگفتم ،روز سیویکم بود.
آن روز ،کســی ندید که یواشکی
لباسهای تولدم را پوشیدم :پیراهن
ســفید براق ،شلوارســرمهای و یک
جفت کفش مشکی.
در میان لباسهایم فرو رفتم و به
راه افتادم.
بیرون ،خورشید مریض میتابید،
نسیم کسل میوزید.
من با آن لباسهــای تولدم ،یک
دســت به کمر ،یک پا جلو ،وســط
خیابان خلوت ایســتاده بــودم و از
شوق و شور دیدن دوستانم در خود
میگداختم.
در خانهای باز شــد ،سپس دری
دیگر .یکییکی میآمدند .حضورشان
را میفهمیدم ،صدای نفسهایشان را
میچشیدم ،گرمای قلبشان را حس
میکردم.
ما چهار نفر بودیم ،من و آنها .در
یک صف ،بیهیچ گپ وگفتی.
دوستانم نپرسیدند كه چرا بیرونم،

چرا لباسهای تولدم را پوشــیدهام.
نپرسیدند كه امروز چه روزی است؟
چند ِم ماه است؟
من حال خیلی خوشی داشتم ،با
لبخند مغرورانهای که کاشــته بودم
روی لبم ،با نگاهی کــه داده بودم به
دورها.
ناگهان صــدای خیلــی بلندی
شــنیدم ،زمین زیر پایم لرزید و به
لرزه درآمد .صدا شبیه کوبیدن بود،
شبیه نعرهی خشمگین یک هیوال.
دســتم را کــه ســایبان کردم
هواپیماها را دیدم.
آن دورهــا اســتوانهای از جنس
خاک شــکلگرفته بود و در مقابل
چشمان وحشــتزدهام به هوا تنوره
میکشید.
بــه طرف دوســتانم برگشــتم.
رنگشان برگشته بود.
شهریور ماه بود .روزش در ذهنم
حک بسته ،روز شرو ِع جنگ بود.

پــساز اســتراحت در هتــل ،تمام
عصر به قدمزدن در شــهر ميگذرد.
بازدیــد از میــدان ســینتاگما که
محل تجاری ،سیاســی و اجتماعی و
مهمترین میدان آتــن و حتی یونان
است .فوارهها ،مجسمهها و ساختمان
پارلمان در پسزمینــه ،این میدان را
به چشماندازی زيبا براي گردشگران
تبدیل کرده اســت .از ديگر ديدنيها
محوطهی کاخ ریاست جمهوری است
با سربازان گارد ویژه که بسیار زیبا رژه
می روند.
ســپس به محوطهی اســتادیوم
پاناتينائيکــو مــيروم ،مکانــی که
339ســال قبل از میالد ساخته شده
و گنجایش  ۶۰هزار تماشاگر را دارد.
البته استادیومی که امروز توریستها
خواهند دید ،برای بازیهای المپیک

ســال  ۱۸۹۶میالدی بازسازی شد ه
است .اســتادیوم پاناتينائيکو به من
یادآوری ميکند که بازیهای المپیک
را یونانیهای باستان راه انداخته بودند،
مسابقاتی که در ابتدا جشني مذهبی
بود برای ادای احترام به زئوس (پادشاه
خدایان یونان) در صحن مربوط به او.
این مسابقات هر چهار سال یک بار و
از سال  ۷۷۶قبل از میالد در المپیا يا
محل صحن زئوس برگزار میشد.
دیدنیهای آتن بیشمارند ،ولی من
باید صبح روز بعد عازم شهر رمشوم.
وقتی برای رسیدن به فرودگاه از مترو
اســتفاده ميکنم ،جایی که قطار بر
روی سطح زمین میراند ،تا چشم کار
میکند دشت های زیبا ،مزارع سرسبز
و باغهای زیتون ميبينــم و این مرا
بیشتر عاشق آتن ميكند.

امشب
نخواب!
سعيده اصالحي

باد دلش لک زده
خاطرهسازی کند
با زحل و مشتری
شعبدهبازی کند

ايال ،پسربچهاي اســت كه با پدر و مادرش در باغوحشي
نزديك يكي از شهرهاي مرزي اســتان خوزستان زندگي
ميكند .او در دوســتي با حيوانات باغوحش ،به تخيل خود
هم پروبال ميدهد و با آميزهاي از واقعيت و خيال ماجراهاي
خودش پدر و مادرش را در نخستين روزهاي جنگ تحميلي
روايت ميكند.
ســادگي خيالانگيز و صميمانهي روايــت ايال ،هرچند
خواننده را به حال و هــواي اوايل پاييز  1359در اســتان
خوزستان و شروع جنگ ميبرد ،اما از تلخي و دلهرهي وقايع
آن روزها هم كمي ميكاهد .اين روايت ،باعث ميشود ضمن
درك بسياري از سختيهاي زندگي ساكنان مناطق مرزي
درپي آغاز حملهي ارتش صدام به كشورمان ،گاهي لبخندي
هم بر لب خواننده بنشيند.
«ديشب يواشــكي در گوش بابون پرندهام گفت« :بپر برو
شهر سروگوش آببده ببيني چه خبر شــده ».بچه بابون
ســرش را تكان داد و ويژي باال پريد .در آسمان چرخيد و
چرخيد و دور شــد .توي حياط منتظرش ايستادم .از يك
شمردم و تا به صدوبيستوسه رســيدم .ويژي روي شانهام
پريد و گفت« :جشن ،جشن ،فشفشه ،بادكنك ،آتيشبازي».
به پدرم گفتم توي شهر جشــن گرفتهاند و فشفشه هوا
ميكنند .خيلي دلم ميخواست به شهر بروم .اما پدرم ما را
نبرد .گفت« :نميشه حيوانها را تنها گذاشت».
فكر كنم حيوانها هم مثل من دلشــان ميخواســت به
جشــن بروند .براي همين لج كردهاند و از ديشــب تا حاال
سروصدا ميكنند».
داستان «ايال ،نگهبان باغوحش» نگاهي كموبيش متفاوت
به جنگ تحميلي و پيامدهاي آن مياندازد و گذرا ،به بعضي
از اليههاي زندگي و تغيير و تحول مفاهيم و وضعيت زندگي

جواد قاسمي

اهالي جنوب خوزستان ميپردازد كه در ديگر داستانهاي
حوزهي دفاع مقدس براي اين گروه ســني ،چندان به آن
پرداخته نشده است.
ايال ،نگهبــان باغوحش را زهرا فردشــاد ،نويســندهي
متولد 1350نوشته و بهاره نياوراني ،تصويرگر متولد1364
كار تصويرسازي اين داســتان را برعهده داشته است .اين
كتاب 91صفحهاي را نشــر هوپا در سال 1395و به قيمت
8000تومان منتشر كرده است.
وقتي ايال و مادرش،
دور از پــدر ناچــار
ميشــوند ســوار بر
دوچرخه كمي آذوقه
بردارنــد و باغوحــش
را ترك كننــد ،قفس
بعضي از حيوانات مثل
پرندههــا ،خرگوشها،
راســوها و بابونها را باز
و آنهــا را آزاد ميكنند.
بابونها دنبالشان ميافتند
و وقتي خســته در كنار جاده مينشينند تا چيزي بخورند:
«زيرچشــمي يكي از بابونها را ميبينم كــه به ما نزديك
ميشــود .چيزي به مادرم كه پوســت تخممرغ را ميكند
نميگويم .لقمــهي ديگري توي دهان مــادرم ميگذارم.
مادرم هنوز مشغول كندن پوســت تخممرغ است .بابون با
دستهاي درازش كيسهي خرما را از روي نانها برميدارد
و چند قدم عقب عقب ميرود .مــادرم ...دنبالش ميدود.
بابونها يكييكي خرماها را توي دهانشان ميگذارند و تندتر
از مادرم فرار ميكنند .بلندبلند ميخندم»...

شب شده  ،قل میخورد
ماه بر انگشت ابر
سکهی سیارهها
ریخته در مشت ابر
سرمهای و نقرهایست
فشفشههای شهاب
پنجره را باز کن
مثل من امشب نخواب!

عكس :مهبد فروزان

برای رســیدن به معابد اصلی این
شهر-دژ ،باید مسیري را با سرباالیی
تند طي ميكــردم .بلیــت ورود به
مجموعه حــدود  12یورو بــود که با
آن خیلی از جاهــای دیدنی محوطه

را میتوانســتم بازدیــد کنــم .در
مسیر صعود به ســمت آکروپولیس،
در ابتدا ،آمفی تئاتر بســیار با شکوه
«اودئون هرودس» واقع شــده است
که هر سال در ماه اردیبهشت میزبان
جشــنوارههای مختلف هنری است.

ســپس به دروازهي اصلی ميرســم
و پــس از طی پلههــای زیــاد ،وارد
محوطــهي اصلــی ميشــوم .معبد
پارتنــون در ســمت راســت و رو به
شهر بنا شده است .پارتنون که هنوز
پابرجاست؛ بین  ۴۷۷تا  ۴۳۲پیش از
میالد ساخته شده و مجسمههایش را
فیدیاس طراحی کردهاست .این معبد،
جایگزین نیایشگاه قدیمیتری شد که

از بين رفته بود .این پرستشگاه ویژهي
خدای آتنا بوده است.
بازدید از کل محوطه بیش از ســه
ســاعت زمان ميبرد که شامل معابد
گوناگون و موز های قدیمی است كه در
آن بسياري از کشفیات آن محوطهي
باستانی شامل مجسمههای گوناگون
نگهداري ميشود.
در پایان مســیر برگشت به موزهی

ملی باستانشناســی ميرسم که در
ســال  2009افتتاح شــده؛ موزه ای
متشکل از آثار ارزشمند کشف شده
از محوطه در فاصلهی 400متری از
موزه ی قدیمی.
تمــام صبــح را در آکروپولیــس و
موزههای مختلف قدم ميزنم؛ در پايين
محوطهي باستاني يك عالم كافههاي
مختلف وجود دارد .اگر دربارهي يونان
بخواهيم حرف بزنيم نميتوانيم فقط
دربارهي فلسفه حرف بزنيم و آشپزي
يوناني را فراموش كنيم.
آشپزی یونانی پیشــینهي بسیار
طوالني دارد و بسیاري از خوراکهای
غربی از اين نوع آشپزي ايده گرفتهاند.
نخستین کتاب آشپزی هم ۳۲۰سال
پیش از میالد به دســت یک یونانی
نوشته شد .مواد اولیهي پرمصرف در
آشپزی یونانی شــامل زیتون ،انواع
سبزی ،پنیر ،بادمجان ،ماست ،غالت،
انواع نان ،ماهی و گوشتهايي مثل
گوشت مرغ و خرگوش و  ...است.
و من بــه آرزویم يعنــي امتحان
کردن ساالد یونانی در آتن ميرسم.
هيچ ميداني ما غذاهاي مشــتركي

ا «دلماس»
بايونانيــان داريم؛ مثــ ً
كه همان دلمهي خودمان اســت و
«كفته» كه همان كوفتهي ماســت.
معلوم نيســت اين غذاها از يونان به
ايران آمده يا از ايران به يونان رفتهاند.
بعد از خوردن ساالد يوناني از خیابان
توریستی بهسمت معبد زئوس ميروم.
اين معبد ،بهخوبی از باالی آکروپولیس
قابل مشاهده اســت .با در نظر گرفتن
زمان ساخت مجســمههای مختلف
برای این بنا ،تمام كردن آن حدود 700
سال زمان برده است.
ديدنيهــاي آتن تمامــي ندارد.
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مونولو گ هاي شهريوري
ياسمن رضائيان

روزهاي شهريور ،شبيه به حكايت
زندگي ماست .حتماً تعجب ميكني و
ميپرسي چرا؟ آخر شهريور ،روزهاي
معلق ميان تابستان و پاييز است .مثل
روزهــاي زندگي ما كه معلق اســت
ميان حالوهواي آفتابي و ابري .مثل
همهي لحظههاي زندگي كه گاهي
در آنهــا خوبيم و گاهــي غمگين.
شهريور نسيمي اســت كه ميوزد و
كاري ميكند كــه هيچچيز به يك

روال نمانــد .غم تبديل به شــادي
ميشــود ،بيحوصلگيها تبديل به
صبوري ميشوند و خستگيها تبديل
به اميد ميشوند.
راســتي شــهريور جزء تابستان
اســت يا پاييز؟ حتماً چشمهايت به
خنده ميافتند و ميگويي« :اين كه
معلوم است ،تابســتان ».اما هميشه
فكر كــردهام اگر كمــي دل به دلِ
حالوهواي شــهريور بدهــم به اين

نتيجه ميرســم كه شهريور كودكي
بازيگوش است كه دستش را از دست
مادر بيــرون كشــيده و ميخواهد
مستقل شود .با اين حساب بايد او را
جدا از تابستان ببينيم.
روزهــاي شــهريور شــبيه بــه
گذرگاههاي زندگي ما هستند.
 چون فرصتهاي بينظير اوقاتفراغت تمام شدهاند؟
 -نه ،دليلش اين نيست.

 چــون روزهاي پــر دغدغهيدرسخواندن شروع ميشوند؟
 نه ،دليلش اين نيست. چون صبحهاي خــوش دير ازخواب بيدارشدن تمام ميشوند؟
 نه ،دليلش اين هم نيست. پس چــرا شــبيه زندگــي ماهستند؟
 چون نشانمان ميدهد داريم واردمرحلهاي ديگر از زندگي ميشــويم.

از روزهاي طوالنــيِ اوقات فراغت ،از
روزهاي بلند كتــاب خواندن و فيلم
ديدن به روزهاي دنبالهدار مدرســه
ميرسيم ،به خند ههاي زنگ تفريح
و بــوي نارنگي پيچيــده در نيمكت
آخر.
شــهريور شــبيه زندگي ماست
چون در آن از مرحلهاي به مرحلهاي
ديگر ميرويم .پلي است كه روزهاي
متفاوت زندگي را به هم وصل كرده.
زندگي هم پر از پلهايي اســت كه
روزهاي متفاوتمــان را بههم وصل
ميكند.
 بــا اين حســاب شــهريور چههيجاني دارد!
تجربهي روزهاي شــهريور شبيه
تجربهي هيجان است.
صبحهاي زودش ،ســرما پوستت
را قلقلك ميدهد .مورمورت ميشود
از تجربهي ســرماي دلچسب .انگار
كه به تماشــاي فيلمي هيجانانگيز
نشســتهاي ،ســرخوش ميشوي از
حس خاليشــدن قلبت .صبحهاي
شهريور فرصت تجربهي هيجان است.
سردت ميشود و خندهات ميگيرد از
شهريوري كه با بازيگوشي ميخواهد
خودش را شــبيه پاييز كنــد و تو را
بلرزاند.
ســرمايش تو را ياد چــه چيزي
مياندازد؟
 يــاد بــاران .يــاد بادهــايبشــارتدهنده كــه خبــر از باران
1
ميآورند.
 شهريور كه ميشود آدم ميتواندآرزو كند باران ببارد .فقط چند قدم تا
پاييز فاصله است و ميتوان رؤيا بافت
كه يكي از بارانهاي پاييزي به شهر
ما برســد .شهريور چاشــني زندگي
اســت .روي روزهاي گرم تابســتان
كمي خنكي ميپاشــد و طعمي به
يادمادندني ميگيرد تابستان.
خنكاي بيهواي شهريور تو را به

خود ميآورد .مثل يك تلنگر است كه
ته دلت را خالي ميكند .انگار چيزي
را به يادت ميآورد.
شهريور مثل زنگ يادآور گوشي
اســت .يادت ميآورد فرصتي دارد
تمام ميشود .ميگويد برنامههايت
را مرور كن .همــهي كارهايي را كه
ميخواستي در تابستان انجام بدهي
انجام دادهاي؟
 نه ،هنوز چندتايي باقي مانده. پــس بايد زودتر دســت به كارشوي .تا چشم بر هم بگذاري ابرهايش
كه فرصتهــاي نابند از آســمانش
2
گذشتهاند و مهلت تمام شده است.
شــهريور عجول و سر به هواست.
تا حواســت را جمع كنــي ميبيني
كه دويده است و خودش را به پاييز
رسانده است...
 بس كــه رؤياباف اســت .تويرؤياهايش ســير ميكنــد و وقتي
به خــودش ميآيد ميبينــد زماني
طوالني سپري شده است.
ميبيني؟ شهريور ما را هم رؤياباف
كرده است .كلمههاي اين متن كي به
انتها رسيد؟ داشــتيم در خياالتمان
سفر ميكرديم .راستي سفر! شهريور
آخرين فرصت ســفر تابستانه است.
ســفر به جغرافيايي ديگر؟ شايد هم
ســفر به رؤيايي ديگر! حتي رؤياها
پايشــان را به ســفرهاي ما هم باز
كردهاند .اين از شيطنتهاي شهريور
بازيگوش است.
 .1اشــاره به آيهي  48ســورهي فرقان:
و اوســت آنكس كــه بادهــا را نويدي
پيشاپيش رحمت خويش[=باران] فرستاد

انســان موجود عجيبي اســت و
دنيــاي عجيبــي دارد .روزي چنان
شيفتهي ماشــين ميشود که روزي
را بهعنوان روز جهانی خودروسازی
نامگذاري ميكند تا اين اختراع بزرگ
خود را جشــن بگيرد ،اما آرامآرام از
تجربههاي زندگي درس ميگيرد و
ســالها بعد نام آن را تغيير ميدهد
تا نسلهاي بعدي آن روز را بهعنوان
روز جهانــی بدونخــودرو بهخاطر
بسپارند و برای یک روز هم که شده
خودروهای کمتــری در خیابانهای
جهان حرکت کنند!
 22سپتامبر يا 31شهریور ،همان
روز اســت؛ روزي كه قديمترها روز
جهاني خودروســازي بــود و حاال
روز جهانی بدونخــودرو نام گرفته
تا در اين روز ،مردم تشــویقشــوند
برای ســفرهای درون شهری ،كمتر
خودروهاي شــخصي را بــه خيابان
بياورنــد و اگر ميتواننــد پيادهروي
كنند يا در حد امكان از وسایل نقلیهی
عمومی و یا دوچرخه براي رفتوآمد
درونشهري استفاده کنند.
ماجراي روز جهاني بدونخودرو از

پويشي ملی در سال  ۱۹۹۷ميالدي
در انگليس آغاز شد .سال بعد ،يعني
 ،1998مردم فرانســه با شعار«من،
بدون ماشــین در شهر» آن پويش را
ادامه دادند و در سال  ۲۰۰۰ميالدي
هم کميســيون اروپا ايــن روز را در
سراســر اروپا به رســميت شناخت.
سپس روز بدونخودرو جهانی شد و
حاال  2500شهر از  50کشور جهان،
عضو این پويش هستند.
یکی از  2500شهر
محمــد درویش ،کنشــگر ،فعال
محيطزیســت و عضو هیئتعلمی
مؤسسهي تحقيقات جنگلها و مراتع
كشــور در گفتوگو بــا هفتهنامهي
دوچرخه در اين مورد میگوید« :روز
جهانی بدونخودروي امسال براي ما
اين ويژگي را دارد كه برای اولینبار
ایران هم به این پویش جهانی پیوسته
و حاال تهران هم یکی از 2500شهری
است که عضو این پویش هستند.
تاکنــون در ایــران اســتقبال
بســیار خوبی از این روز شده و قرار
اســت بســیاری از مقامات کشور از

دوشــنبه  25شــهریور تا يكشنبه
 31شهریور که هفتهی بدونخودرو
است از وسايل حمل و نقل عمومی یا
دوچرخه استفاده کنند».
سهشنبههای بدون خودرو
البتــه برای ایــران ایــن اولین
تجربه نیســت و از چهار ســال قبل
سهشــنبههای بدو نخــودرو در
شهرهای ایران در حال اجراست.
محمد درویش ،معتقد اســت كه
بخش مهمی از استقبال گسترد هی
مردم ايران از روز جهانی بدونخودرو
به پويش سهشنبههای بدونخودرو
در ایران مربوط ميشود؛ پويشي که از
آذر  ،1394جواني اراکی به نام محمد
بختیاری آن را آغاز و مطرح کرد.
او میگویــد« :این جــوان اراکی
میتواند الگوی خوبی برای نوجوانان
باشد .از زمان آغاز این پویش ،بیش از
هزار کیلومتر مسیر دوچرخهسواری
در شهرهای کشور ایجاد شده است.
این پویــش در  183شــهر ایران در
حال اجراست و یکی از طوالنیترین
و مردمیترین پویشهایی است که

مسئلهي تکسرنشینها
مشــاركت در پويشهايي مانند
سهشــنبههای بدونخــودرو یا روز
جهانی بدونخودرو ،برای نوجوانان
مخصوصاً در فصل مدرســه دشــوار
است ،چون در بسیاری از مدرسهها

مدرسههای فعال
از درويش ميپرســيم كه تعداد
زيادی از مخاطبــان طرحهاي بدون
خــودرو بهويژه در فصلهــاي پاییز
و زمســتان دانشآمــوز هســتند.
برای گســترش اجرای این طرح در
مدرسهها هم فعالیتی صورت گرفته
است؟
درویــش میگوید« :شــهرداری
تهران با چهار مدرسه هماهنگ کرده
و قرار اســت در این چهار مدرســه،
بهعنوان مدارس نمونه فعالیتهايي
در اين زمينه صــورت پذيرد .برخی
مــدارس شــهرهای بنــاب ،مراغه،
میانــدوآب ،بیرجنــد و بجنورد هم
دارند این کار را انجام میدهند».
نقش نوجوانان
ســؤال ديگر اين اســت كــه آیا
نوجوانان میتوانند در گسترش این
پویش نقشی داشتهباشــند؟ یا باید

دوست دیگر

الهه صابر

 .2اشــاره به حديثــي از امــام علي :
فرصتهــا مانند ابــر ازافــق زندگي
ميگذرند ،مواقعي كه فرصتهاي خير
در پيش ميآيند آنها را غنيمت بشماريد
و از آنها استفاده كنيد.

نفيسه مجيديزاده

شهرداران و محيطزيست
شــايد آنروز كــه خبــر پويش
سهشــنبههای بدو نخودرو منتشر
شد ،كمتر كســي فكر ميكرد روزي
پاي اين پويش و موضوع اســتفاده
از دوچرخــه به انتخاب شــهرداران
نمونهي كشور هم باز شود ،اما امسال
اين اتفــاق افتاده اســت .به گفتهی
درویش ،آذر امســال قرار است وزير
كشور سه شــهردار نمونهي کشور را
انتخاب ،معرفی و از آنها تقدير كند
و فعاالن این پویش توانستند از منظر
محیطزیســت بر این انتخاب تأثیر
بگذارند.
این فعال و پژوهشگر محیطزیست
میگوید« :در انتخاب شــهردارهای
برتر اولویتها کمــی تغییر کرده و
شهردار بهتر کســی است که مسیر
دوچرخهسواری ایمن یا ایستگاههای
دوچرخهی بیشتــری ایجاد کرده
باشــد و یا توانسته باشــد مبلمان
وضعيت خودرومحوری
ِ
شهري را از
به محیطزیستمحوری تغییر دهد،
ال بهترین شهرداران
در حالی که قب ً
کســانی بودند که پــل میزدند و یا
خیابانهای بیشتری میساختند».

اطلسیهایی تر»

و از آسمان آبي پاك فرود آورديم.

بگذاريم خیابا نها نفس بكشند!
چهار سال دوام داشته است؛ درحالی
که پویشهــا ،معموالً عمــر زیادی
ندارند و زود فراموش میشوند».

* اشاره به ســطری از ســهراب ســپهری« :نان و ریحان و پنیر ،آســمانی بیابر،

ع

با پويش روز جهاني بدون خودرو

امکان رفتوآمد بــا دوچرخه وجود
ندارد.
محمد درویــش در ايــن زمينه
ميگويد« :در پویشي ديگر هدفمان
این است که مردم كمتر با خودروهای
تکسرنشــین به خيابانها بيايند و
بهجای آن از رو شهــای جایگزین
اســتفاده شــود؛ روشهايــي مثل
خــودروی اشــتراکی ،وســایل
حملونقل عمومی ،دوچرخهسواري
و یا پیادهروي ...چون مهمترین معضل
شهرهای ما ،شــمار زياد خودروهای
تکسرنشــین اســت .در تهــران،
44/2درصد خودروها تکسرنشین
هستند».

من از یک حیاط بزرگ حرف میزنم .از یک زنگ تفریح شلوغ ،در یک هوای
رفیق دیگري پیدا کردهام ،در گوش های آرام ،با دوستیايِ بیقهر .او دارد
تازه .من ِ
لقمهی «نان و ریحان و پنیرش»* را با من نصف میکند و من هم به او میگویم بیا
زنگ تفریح بعدی خوراکیام را با هم بخوریم.گوش من دارد با او صدایي مطمئن
میشنود ،حرفي تازه ،شعري بینقص.
من قبل از او هیچوقت از كسي ســؤال نمیکردم ،هرچند درسهایم تعریفي
نداشــت و معلمها جریمهام میکردند و البته من جریمهها را هم نمینوشتم.
یکروز دوست تازهام به من گفت« :زندگی سؤال بزرگی است؛ پس تو چرا چیزی
نمیپرسی؟» و من به او حرفی نزدم اما در سکوت دلم گفتم« :سؤال من که معلوم
نیست .سؤال من در من پنهان شد ه و من حتی نمیدانم این جوابها یعنی چه».
دوست دیگرم ،سؤال ناگفتهام را شنید .لبخندی زد و گفت« :زندگی در وجود
خود توست .برای همین است که میگویم سؤال بزرگی است وگرنه سؤالهاي
دنیا را که با هندســه و ریاضی یا فلســفه و زیستشناسی میشــود پاسخ داد.
سؤالهاي دنیا که سخت نیســتند .حتی جوابهایشــان هم روز بهروز تغییر
میکنند و ساده بگویم ،اعتمادی به آنها نیست .او به من گفت« :این سؤالی را
که میگویم کسی نمیداند چیست ،اما جوابش همهجا پیداست و تو فقط باید
سؤال را پیدا کنی».
من به جواب او فکرکردم و با خودم گفتم« :ایــن جمله یعنی چه؟!» و انگار از
همانجا بود که سؤالهای دیگرم شروعشد .از خودم پرسیدم دنیا از کجا آمده؟
خدا را چگونه میتوان دید؟ اص ً
ال زندگی یعنی چه و من در کجای خودم هستم؟
من همیشه با خودم بودم ،اما خودم را نمیدیدم .دنیا هم در وجود من بود ،اما
نمییافتمش .هرروز خدا صدایم میزد ،اما او را نمیشنیدم و تمام زندگی همین
جوابها بود ،اما نمیدانم چرا همیشه از سؤالهایش میترسیدم.
به دور و برم که بهتر نگاهکردم ،دیدم زنگ تفریح تمامشده ،اما من هنوز دارم
به یک حیات بزرگ فکر میکنم .دوســت دیگرم با اشــاره به من گفت« :بیا با
همکالسیهای بیشتری دوست بشویم» و من هم که قبول کرده بودم ،داشتم
همچنان از خودم میپرسیدم كه نکند این دوست دیگر ،خودم هستم؟ همین
کسی که در وجود من است و من دارم با تمام خودم او را نفس میکشم.

منتظر تصمیم بزرگترها بمانند؟
درویش دربــار هي انتظارهایش
از نوجوانان هم اينطــور ميگويد:
«انتظار ما از نوجوانان این اســت که
روی پدر و مادر خــود تأثير بگذارند
تا آنهــا از خودروی تکسرنشــین

استفاده نکنند.
خودشان هم اگر میتوانند مسیر
مدرسه تا خانه را پیاده بروند و البته
معتقدیم باید مســیرهای امن در راه
مدرسهها ایجاد شود.
وزن دانشآمــوزان ما بــاال رفته
اســت و کمتحــرک شــدهاند .وزن
دانشآموزان زیر  12ســال دوبرابر
شده و این خطرناك اســت و باعث
میشود بعدها در اوج کارآفرینی نسل
جوانِ ما به بیماریهای قلبی و فشار
خون مبتال بشوند.
البتــه از مدیران مدرســهها هم
میخواهیم دانشآموزانــی را که با
دوچرخه یا پیاده به مدرسه میروند،
تشویق کنند».

چرا سهشنبه؟
محمــد بختیاری ،طــراح ایدهی
سهشــنبههای بــدون خــودرو ،در
گفتوگويي با روزنامهي شــهروند
گفته بود« :اعتقاد داشــتم دولت به
تنهایی ازعهدهي معضل آلودگی هوا
بر نمیآید و الزم اســت که مردم را
بهصورت جدی درگیر ماجرا کنیم».
او گفته است كه من فکر کردم روز
میانی هفته ،میتوانــد پرترددترین
روز هفته باشد؛ برای همین تصمیم
گرفتم روز میانی هفته یا سهشــنبه
را بهعنوان روز مناســب اين پویش
مطرح کنم و امیدوارم که این حرکت
مردمی به ســایر روزهای هفته نیز
تعمیم پیدا کند.

20

پنجشنبه  28شهريور  98شماره 7763
شمارهي 963

تابستان خود را
چگونهگذرانديد؟

تصويرگري:
مليكا غالمي16 ،ساله از تهران

خاطرهسازي
با تابستان

موبايل09334121489 :
ايميلdocharkheh@hamshahri.org :
اينجا قرار اســت با هم گفتوگو
كنيم .ما ســؤال كنيم و شما جواب
بدهيد يا خودتان بپرسيد و بقيهي
نوجوانها جواب بدهند .گاهي هم از
ما سؤال كنيد تا پاسخ بدهيم .اينجا
اتاق گفتوگوست.

اتاق
گفتوگو

سؤال ما:
چيزي به آغاز ســال تحصيلي
نمانده .براي شروع مدرسه هيجان
داريد؟ نداريد؟ چرا؟

سارا نجفی17 ،ساله از سروستان

طاووس ،بلبل ،تابستان
کولهها را ببندید ،پاکت فیلمها و آلبومهای موســیقی
را جمع کنید ،رنگهــا و قلمموها را پنهــان کنید ،بند و
بساط میکروسکوپها و تلسکوپها را بگذاريد توي كمد،
توپهای فوتبال و والیبال و بسکتبال را بخوابانید...
آخر ،دیگر وقت آمدن پاییز اســت .بومهای نقاشــی

درجستوجوی روزهایم با تو
عشقت هنوز رود است
ی باز اتاق و
پنجره 

مرغ عشقی که هنوز با تو میخواند
وقتی که باران،
تو را

اشک چشمانش میداند
ابوالفضل بدر کورائیم

شــن

از تهران

و چه خاموش موجها

بادها چه گرم نوازش میکنند

ديگر وقتي نمانده
تابســتان ســریع میگذرد .انگار توی ذاتش اســت.
بیشترمان برای تابســتان کلی برنامهریــزی میکنیم تا
کوهی از کارهای نکرده را انجام دهیم .تیرماه به خودمان
میگوییم تابستان هنوز شروع نشده .اینهمه وقت هست.
مرداد که میشــود ،به خودمان میگوییم حــاال که هوا
گرم اســت .هنوز هم وقت هست .شــهریور که میرسد،
میگوییم حاال که تابستان تمام شــده و باید آماده شویم
برای مدرسهها! ماجرای مسخرهای است ،ولی همیشه تکرار
میشود .که آدم فکر میکند تابستان خیلی طوالنی است،

و دوباره موجها به آغوشم میآیند
و تن داغم را خنکی میبخشند
شن بودن

عالمی دارد

خیره شو

به شهریوری که زانوهای زخمیاش را بغل کرده

و منتظر است مهر از راه برسد
خیره شو

به شهریوری که درختهايش

عقب گرد میکنند

نگار مطيع16 ،ساله از اهواز

شهريور

این مهمانی هنوز برپاست

آفتاب پوستم را نوازش میدهد

را بگذارید میان صفحــات کتابهای شــیمی و ریاضی
و رمانهای نصفــه و کتابهای تمامنشــده را رها کنید
میان زیست و هندسه و فلسفه ،شاید کمی از زهر خشک
حرفهایشان را بگیرد...
طاووس خوش و رنگ لعاب تابستان پرهایش را بسته و
ِ
دارد ميرود ،اما از آوازهای بلبل کوچکی که کنار کتابها و
خطکشها و پرگارها به یادگار میگذارد تا آوازهایش زنده
نگهمان دارد ،غافل نشوید!

تصويرسازي :مليكا نادري16 ،ساله از تهران

به خزان میرسند

خیره شو

به شهریوری که روزهای آخرش

	               شهریور نیست
نگین زمانی
16ساله از تهران

سمانه منافی
16ساله از اسالمشهر

اما برعکس ،فقط باید دنبالش بدوی تا جا نمانی.
حدیث گرجی15 ،ساله از تهران

خوشمزهترين بستني
تابستان عجيبي بود و انگارساعت در المپيك دو شركت
كرده باشد ،همراه رؤياپردازي و نگراني بود.
آمادهي خبرنگارجوانشــدن بودم كه نميدانم اتفاق
ميافتد يا نه.
از  14تا 16ســالگي ،بازهي زماني مهمي بود كه فقط
يكبــار اتفاق افتــاد ،مثل بســتنياي كه بــا اولين پول
توجيبيات بخري و خوشمزهترين هم باشــد ،اما هرچه
ميگذرد ،رنگ خاكستري گرما بيشتر آبشكند.
نرگس خورشيدي17 ،ساله از خرمآباد

انار پاييز
پاییــز در راه اســت؛ فصــل خــوب عاشــقبودن و
انتظارکشیدن پشت پنجرههای بارانی.
حیف که گیالسی نیست تا گوشوارهام شود .در عوض،
من به انار دلبستهام.
پرستو فيضي از همدان

تابســــــــــتان كوتاه است

تــا پشــت بــام

وقتی به خانه برمیگشت ،حسی به او میگفت« :امروز به دنبال
ماجراجویی تازه باش».
به خانه که رســید ،بیمعطلی به ســراغ اتاقــش رفت .همهی
ماجراجوییهایش از آنجا شــروع میشد .چیزی را که میدید باور
نمیکرد .داستانهای پلیســیاش که به جانش بسته بودند ،پاره و
پوره روی میز رها شــده بودند .با خودش گفت« :این هم از ماجرای
امروز».
هفتتيرش را به کمرش بســت ،کاغذها را به دســت گرفت و با
ابروهای درهم ،بازجویی را آغاز کرد .اولین فرد مشــکوک مادرش
بود« .شنیدهام این طرفها یه مجرم داستانهام رو پاره کرده ».مادر
چپچپ نگاهش کرد و گفت« :پسرجون ،جای این ژانگولربازیها
برو پی دَرسِ ت ».و با اين حرف ثابت کرد از ماجرا بیخبر است.

عكس :زهرا خورشيدي از تهران

ضميمهي هفتگي
روزنامهي همشهري
ويژهي نوجوانان
سال نوزدهم ،شمارهي963
پنجشنبه 28شهريور 1398
صاحب امتياز :مؤسسهي همشهري
مدير مسئول :مهران كرمي

نفر بعدی دختربچهی همســایهي باالیی بود .حتماً کار خودش
بود .کل محله میدانستند چه وروجکی است! ولی نه ...آنها همین
دیشب رفته بودند سفر...
پیش بهسوی طبقهی بعد ...کی؟! علی؟! امکان ندارد ...رفیق که
به رفیقش شک نمیکند!
چشمهايش را بست و از در خانهی رفیقجان رد شد و یک طبقهی
دیگر باال رفت .چشم باز کرد و به دور و برش نگاهی کرد .در پشتبام
چه میکرد؟! مجرم هنوز مخفی بود.
چشمش به کفترهای آقاحشــمت افتاد که پشــتبام را پاتوق
خرابکاریهایشان کرده بودند.
بلند گفت« :پیداتون کردم ...دستها باال که دارم میآم»...
محمدطه پورجمشیدیان11 ،ساله از تهران
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تصويرسازي :نسترن اعجازي از تهران

بهانههای شهریوری!
روی کاشیهای داغ ساعت پنج عصر نشستهام .سیب
کوچک و شیرین را با هستههایش میجوم و به شهریور فکر
میکنم .به آفتاب تندش و به درختی که هنوز برگ دارد و
باید قدر لحظههای برگ داشتنش را بدانم .به تن سبز رهاي
درخت روبهروی اتاقم فکر میکنم که گرمش است و بعضی
برگهایش زرد و بیحالاند.
شــهریور ،ماه کتابهای هنوز نخوانده اســت که باید
تندتند بخوانمشان .ماه سنجاقکها و جلدكردن کتابها.
شهریور ،همین کاشیهای گرم است و کالسی که دارد دیر
میشود .باید بجنبم ،چون بهانههای تابستانی ،بهانههای
خوبی برای دیررسیدن نیستند!

متینا عروجی16 ،ساله از شهریار

عكس :ريحانه شوروزي16 ،ساله از پاكدشت

يادتان هست در اتاق گفتوگو پرسيده بوديم ميخواهيد با باقيماندهي تابستانتان چهكار
كنيد؟ همان كه حديث گرجي نوشته بود« :تابستان مثل شيشهي عمر آدم است .هميشه از
ترس تمامشدنش استرس ميگيرم ».و فاطم ه موسوي نوشته بود« :تا چشمم به سؤال شما
افتاد ،نيمنگاهی به تقویم کردم .دیدم بله ،تابستان دارد تمام میشود!»
تازه آنموقع يك ماه مانده بود تا تابستان تمام شود و هنوز ميشد برايش برنامهريزي كرد.
و به قول حديث به داد «کتابهای نخوانده ،فیلمهای ندیده ،داستانهای ننوشته ،تمرینهای
زبان حل نکرده و نقاشیهای نکشیده كه چپچپ نگاه میکنند بیا سراغ ما »...رسيد يا مثل
فاطمه نشست و به قولهاي اول تابســتان فكر كرد و «با جستوجو یک لیست از فیلمهای
خوب درست کردم .همین کار را برای کتاب هم انجام دادم  .یک لیست کارهای عقب افتاده
هم نوشتم و حاال سعی میکنم هر روز بخشی را انجام دهم ».يا آنطور كه مليكا دوري گفته
بود «ميخواهم با دوستانم بيرون بروم و با خانوادهام بيشتر وقت بگذرانم و كارهاي مفيدتري
انجام بدهم ».اما حاال فقط چهار روز مانده و در چهار روز براي برنامهريزيهاي بزرگ فرصت
ال بيخيال
نيست .حسرتخوردن و چرا نكردم و حيف شــدها هم دردي را دوا نميكند .اص ً
كارهاي مهم و آموزنده و دهنپركن! ببينيد دوســت داريد چهكار كنيد و كدام يك از آنها
را ميتوانيد انجام دهيد! بله همين است! هنوز هم وقت است تا با تابستان خاطره بسازيد.

تقویم را که ورق میزنم و دنبال امروز میگردم .چشمهايم از تعجب گرد میشوند! خدایا!
انصاف است که اينقدر کم از تابستان مانده باشــد؟ تقویم را میبندم و میخواهم دربارهي
تابستانم به جمعبندی برسم .خب ،جمعبندی تابســتان امسال من چندان سخت نیست!
امسال به خودم استراحت کافی دادم ،چون ســال دیگر بايد برای کنکور درس بخوانم .این
تابستان مثل همیشه پر بود از کتاب ،پر بود از آهنگ و البته پر بود از تو! دوست خوبم ،شايد
از من گله کنی که دیگر آن متینای پرکار نیستی! اعتراف میکنم که نیستم .واقعاً شرایطم
متفاوت شده .درسها آنقدر فشار میآورند که دیگر ذهنم توانایی ندارد برایت بنویسم .ای
وای! از بحث خارج شدم! داشتم دربارهي تابستان میگفتم .شهریور ریتمش آنقدر تند است
ال متوجه نمیشویم کی به پایان آن میرسیم .شهریورجان ،قشنگم! اندکی آرامتر برو.
که اص ً
ما آنقدرها هم عاشق درس و مدرسه و بعضی از معلمها نیستیم! دوست داریم آنقدر کش
بیایی که به اندازهي تمام تابستان از وجودت لذت ببریم.
راستي ،تابستان  98برای شما چهطور بود؟ نوشتههایتان را برای دوچرخه بفرستید تا از
احوال هم باخبر شویم.

پنجر هي
باز

