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ويژه   نوجوانان، سال نوزدهم، شماره  964 
پنجشنبه4 مهر،  ضميمه  روزنامه  همشهري شماره7769

من مارمولک فراک پوش هستم. این جا، یعنی در کافه ی »آلبرت اینشتین«، 
یا همان عموآلبرت خودمان، زندگی می کنم. رییس و کافه چی این جا عموآلبرت 
است و گاهی آن مرد کاله به سر، »ِورنِر هایِزنبرگ« برای نواختن پیانوی قدیمی 

گوشه ی کافه به این جا می آید. 
امروز خیلــی عصبانــی بــود و وقتی  داشــت کالهــش را روی ســرش 
می گذاشــت تا از کافه برود گفت: »اگــه تنها چیزی که توی ایــن کافه نباید 
خاک بخــوره کالویه هــای این پیانوی فکســنیه، دســت کم کلیــِد درپوِش 
 پیانو رو به میخی باالی ســرش آویزون کن، تــا بتونم این لندهــور رو بازش 

کنم.«
خب مشخص شد که چرا از عصبانیت سرخ شده بود. عموآلبرت با دلواپسی 
گفت: »کلید باید همین جاها باشه... خودت می دونی که حافظه ی خوبی ندارم...«

ـ پس دست از قفل کردن اون فکسنی بردار...
قبل از این که عمو آلبرت بتواند حرف دیگری بزند، ورنر هایزنبرگ به سمت در 
رفت و تا آن را باز کرد هیکل »لئونارد ساسکیند« پیدا شد. مثل همیشه از دیدن 
هایزنبرگ ذوق کرد و به پشــتش زد و گفت: »کجا می ری ورنر، بشین یه دست 

گل یا پوچ بازی کنیم.«

داستانريسمانهاوسياهچالهها
دادههـانميميـرنـد!

ورنر هایزنبرگ نگاه تندی به ساسکیند انداخت و کالهش را روی سرش محکم 
کرد و رفت. لئونارد ساسکیند با قدم های بزرگ به سمت ما آمد و یکی از صندلی ها 

را از پشت میز برداشت و گذاشت وسط سالن و گفت: »چش شده بود؟«
مثل همیشه دو آرنجش را روی پشــتی صندلی گذاشت و برعکس نشست، 
طوری که پشتش هیچ تکیه گاهی نباشد و رو به رویش پشتی صندلی. عموآلبرت 
دستی به ســبیلش کشــید و زیر لب گفت: »تقصیر منه، بهش می گم بیا واسه  

چندرغاز پیانو بزن، ولی معلوم نیست کلید پیانو را کجا گذاشتم.« 

ساسکیند با صدایی که موقع به هیجان آمدن نازک می شد فریاد زد: »این که 
کاری نداره آلبرت!«

عموآلبرت که هنوز داشت دور و بر را وارسی می کرد گفت: »چی؟«
ساسکیند گفت: »شــرلوک هولمز می گه وقتی چیزهای نامحتمل رو حذف 
کنی، چیزی که باقی می مونه باید درست باشه، هرچند چیز باقی مونده، خیلی 

نامحتمل باشه.«
ادامه در صفحه ي  18  

يادمان باشد
* یادمــان باشــد؛  ازنمایشــگاه  
تصویرگري »صلــح  را باید از کودکي 
آموخت!« در گالري الله   دیدن کنیم. 
انجمن تصویرگران ایران و شــورای 
کتاب کودک این نمایشگاه را برگزار 
کرده اند. در این نمایشگاه بین المللی 
مي توانیم آثــاری از تصویرگران ۲۱ 

کشور جهان  را  ببینیم.
 گالــري الله)خیابــان فاطمــي، 
ضلع شــمالي پارک الله( از شنبه تا 

پنج شنبه میزبان عالقه مندان است.
* امسال در شهر تهران ۲68 مدرسه بازگشایي شــده  و کلي برنامه براي 
روزهاي اول مهر برنامه ریزي  شــده؛ اما جالب ترین برنامه به نقل از  مجتبی 
دانشور، مدیرکل آموزش های شهروندی شهرداری تهران، برگزاري 366 تور 

گردشگري براي دانش آموزان  است.
*یادمان باشد از نمایشگاه »تصویرسازي عاشــورا« در موزه ي امام عليع 
دیدن کنیم. این نمایشگاه  تا ۲8 مهر دایر است و ۲۰ اثر از ۲۰ هنرمند تصویرگر 
فعال و شناخته شده، نمایش مي دهد. برای دریافت اطالعات بیش تر مي توان با 

تلفن ۲۲۰۲۴8۴8 تماس گرفت.

* داوران بخــش منطقه ای 
بیســت ودومین جشــنواره 
بین المللی قصه گویی معرفی 
شــدند: رضا بابــک،  عباس 
جهانگیریان، علــی خانجانی، 
مریم ســعادت، حمید گلی و 

محسن هجری.
 به گــزارش روابط عمومی 
فکــري  پــرورش  کانــون 
کودکان و نوجوانــان، مرحله 

منطقه ای بیست ودومین جشــنواره ي بین المللی قصه گویی از ۱8 آبان تا ۴ 
آذر ۱3۹8 در اســتان های آذربایجان غربی، لرستان، فارس، خراسان رضوی 
و گلستان برگزار می شود و نفرات برتر 3۱ جشــنواره ي استانی، برای راه یابی 
 به مرحله ي ملی و بین المللی توانایی های خــود را در معرض دید داوران  قرار 

می دهند.
*یادمان باشد به مناسبت »هفته ي دفاع مقدس« تا شنبه ي آینده، ششم 
مهر بازدید از  موزه ي انقالب اسالمی و دفاع مقدس رایگان است. ساعت بازدید 
از موزه در روزهای شنبه تا پنج شنبه  از ساعت ۹ تا ۲۱ و در روز جمعه ۱۰ تا ۲۱  
است. موزه ي انقالب اسالمی و دفاع مقدس در بزرگ راه شهید حقانی، خیابان 

سرو، روبه روی پارک طالقانی قرار دارد.
*یادمان باشد نمایشــگاه عکس های تاریخی با عنوان »تعزیه و تکیه«  در   
موزه ي عکس خانه ي شهر تا ۱8 مهر برپاست و هنوز براي تماشاي این  عکس ها 
فرصت داریم. در تمــاس با تلفن 888۴8۹۹3 مي تــوان اطالعات بیش تري 

دریافت کرد.

پادشاهسيارك325
وطلوعخورشيد

»مدرسه ي خوب، مدرســه ي بدون زباله 
اســت!« این عنوان یک  اینفوگرافي اســت 
که سازمان مدیریت پســماند، در آغاز سال 
تحصیلــي آن را بــراي دانش آمــوزان تهیه 
کرده و در  اختیار مدارس قرار داده  اســت.  
در  این اینفو گرافي مي خوانیم: »در مدرسه ، 
گروه هاي داوطلب مدیریت پسماند تشکیل 
بدهیم و با دوســتان مان در مورد پسماندها  
و بازیافت صحبت کنیــم.  دوم این که  جاي 
مناسب براي مخازن پســماند خشک و تر را 
در مدرسه شناسایي کنیم و به مدیر مدرسه 
پیشــنهاد بدهیم که باهمکاري شــهرداري 
بــراي کالس هــاي درس و دیگــر فضاهاي 
مدرسه، مخازن تفکیک پســماند تهیه کند. 
با دوستانمان قرار بگذاریم کتاب و دفترهاي 
ســال گذشــته  را به جاي ســطل زباله به 
غرفه هاي بازیافت  نزدیک مدرســه تحویل 

بدهند. 
در بخشــي دیگر از ایــن اینفوگرافي آمده 
است که روش تولید کمپوست را در مدرسه 
یادبگیریم و تا حد امکان از پسماند برگ هاي 
خزان شده براي تولید  کود کمپوست با خاک 
برگ استفاده کنیم، این طوري به درخت ها و 
گل هاي حیاط مدرسه هم کمک مي کنیم!« 

ما بیش از ۱۴ میلیون دانش آموز  در کشور 

داریم که فکر کنــم این تعــداد  دانش آموز 
مي تواننــد ســهم مهمــي در حل مســائل 
زیســت محیطي  کشورمان داشــته باشند. 
همان طور کــه مي دانید جمعه ي گذشــته 
دانش آموزان بسیاري از کشورها در اعتراض 
بــه گرمایش زمیــن با حمــل پالکاردهایي 
راهپیمایي کردند و از دولت ها خواســتند که 
بیش تر به مسائل زیست محیطي توجه کنند. 
پس دانش آموزان در سراسر جهان خواستار 

زمین سبز هستند.  
امسال با شروع ســال تحصیلي برنامه هاي 
گوناگونــي درحوزه ي مدیریت پســماند در 
مدرســه ها اجرا مي شود. ســعیده کریمي، 
مدیر مرکز آموزش پسماند شهرداري تهران  
مي گویــد: »مرکز آمــوزش پســماند، مثل  
سال هاي گذشته، هر روز میزبان دو مدرسه 
خواهد بود و دانش آموزان در اردویي دو ساعته 
مي توانند بــا روند تولید و نحــوه ي مدیریت 
پسماندهاي شــهري آشنا شــوند.  مدیران 
مــدارس مي توانند در تماس بــا مرکز براي 

برگزاري این اردوها اقدام کنند. «
او هم چنین توضیح مي دهد: »کارشناسان 
آموزش پســماند در مناطق ۲۲ گانه ي شهر 
تهران حضور دارند و بــا هماهنگي قبلي  به 
مدرسه ها مي روند و در این زمینه آموزش هاي 

الزم را بــه دانش آموزان مي دهنــد. ارائه ي 
پوســترها و موشــن گرافي هاي متنوع هم 
مي تواند  سطح دانش و اطالعات دانش آموزان 

را در خصوص پسماند  باال ببرد.«
کریمي توضیح مي دهد:» در فضاي مجازي 
در ماه محرم، کمپین  #پس_از_این راه افتاد  
که هم چنان ادامه دارد موضوع این کمپین، 

پسماندها و تولید کم تر پسماند است. «
شاید این پرسش به ذهن بسیاري از ما بیاید 
که چگونه مي توانیم در شــمار دانش آموزاِن 

دوستداِر محیط زیست باشیم؟
در فضاي مجازي و شــبکه هاي اجتماعي 
مي تــوان فیلم هــاي کوتاهي متناســب با 
این پرســش تماشــا کــرد . ایــن فیلم ها با 
محتواي»چگونه دانش آموز محیط زیســتي 
باشیم؟« توصیه هاي مهمي دارند، مانند این 
که به جاي خرید  خوراکي هاي بســته بندي 
شــده، از خانه خوراکي برداریم یــا  به جاي 
استفاده از لیوان یک بار  مصرف از لیوان هاي 
قابل شست وشو یا قمقمه استفاده کنیم و بهتر 
است که آب معدني نخریم.  در بوفه ي مدرسه 
از ُسس هاي یک بار مصرف تهیه نکنیم و  براي 
آوردن خوراکي از ظرف هاي با دوام استفاده 
کنیم نه کیسه ي نایلوني و ظرف هاي یک بار 

مصرف!

مدرسه ي خوب
 مدرسه ي بدون زباله!
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  مهسا لزگي

بعضي روزها مي توانیم پادشــاه سیارک 3۲5  در 
داستاِن شــازده کوچولو باشیم! پادشــاهي تنها در  
ســیارک کوچک خودمان.  خیلي کیــف مي دهد.  
مي توانیم به کائنات  دســتور بدهیم. مثاًل دســتور 
بدهیم که خورشید طلوع یا غروب کند اما به وقتش.  
باد بوزد و برگ هاي تازه ي نارنجي شده ي درختان  را 
به زمین بریزد؛ باز هم به 
وقتش. کتاب شازده 
کوچولو، شــاهکار 
است و در هر بخش  
آن درس و  نکته اي تازه 
هســت. فکــرش را بکنید، 
تنها ســاکن یک سیاره ي 
کوچک باشید و فکر کنید 

پادشاهید.
در بخشــي از ایــن 
کتــاب مي خوانیــم که  
شازده کوچولو با پادشاه 
ســیارک 3۲5 دیــدار 
مي کند. شــازده کوچولو 
چــون از راه دوري آمــده  
خسته و خواب آلود است. در 
حضور پادشاه خمیازه مي کشد، 
اما پادشاه به او تذکر مي دهد: »خمیازه کشیدن در حضور سلطان از نزاکت به دور است؛ این کار 
قدغن است!« شازده کوچولوي باهوش توضیح مي دهد که چرا خسته است و چرا خمیازه مي کشد 
و پادشاه به او اجازه ي خمیازه کشیدن مي دهد. بعد شازده کوچولو از پادشاه مي پرسد: »پادشاه، 
شما به چه چیزي سلطنت مي کنید؟« و پادشاه پاسخ مي دهد: »به همه چیز!« و با حرکت دست 
به سیارک ها اشاره مي کند. شازده کوچولو از پادشاه مي خواهد که حاال که به همه چیز سلطنت 
مي کنید؛ دستور بدهید که خورشید غروب کند؛ چون من دوست دارم، غروب خورشید را ببینم. 
اما پادشاه مي گوید: »به وقتش تو غروب خورشید را هم خواهي دید!« بعد مثال مي زند که اگر ما 
به کسي امر کنیم؛  که همین اآلن مثل شب پره از یک گل به گل دیگر بپرد یا یک قصه ي سوزناک 
بنویســد یا نه مثل مرغ دریایي درآید و او اجرا نکند؛ ما مقصریم یا او؟ شازده کوچولو مي گوید: 
»معلوم است ما!« وقتي شــازده کوچولو از دیدن غروب خورشید ناامید مي شود؛  سعي مي کند 
که از سیارک خارج شود. پادشاه از او مي خواهد که بماند. به او وعده مي دهد که وزیر دادگستري 
باشد؛  شازده کوچولو تعجب مي کند. او مي گوید: »این جا که کسي نیست تا او را دادگاهي کنم؟« 
و پادشــاه مي گوید: »مي تواني خودت را دادگاهي کني و این سخت ترین کار دنیا است!« راست 
مي گوید دادگاهي کردن  دیگران چه آسان و دادگاهي کردن خودمان چه سخت است!حاال بیا فکر 
کنیم پادشاه سیارک 3۲5 هستیم. اصاًل چرا پادشاه سیارک 3۲5 باشیم، مي توانیم شازده کوچولو 
باشیم که همه  چیز جهان را جور دیگر مي بیند و عاشق طلوع و غروب خورشید است اما به وقتش!

سالمهمسايهها؟!
ا ر  زمين   بچهها
ميدهند نجات

مسافرانسرزمينپیپیجوراببلند
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   ادامه از صفحه ي  17

عموآلبرت که حســابی کالفه شده بود 
گفت: »خب، بگو به من این جای نامحتمل 
کجاست لئونارد هولمز؟ روی یه میخ باالی 
سر پیانو؟ به جای این حرفا اگه نمی خوای 
بهم کمک کنی تا کلید رو پیدا کنم، الاقل 
یه میخ بزن باالی پیانو تا یادم بمونه وقتی 

پیدا شد اون جا آویزونش کنم.«
ساســکیند خم شــد و چیزی از روی 
زمین برداشــت و توی مشتش گرفت. هر 
دو دستش را مشت کرد و رو به عموآلبرت 
گرفت: »حدس بــزن توی کــدوم یکیه 
آلبرت، بجنب مــن ازت انتظار بیش تری 

دارم.«
آلبرت اینشتین با بی حوصلگی پاهای 
برهنه اش را که توی دمپایی بود روی زمین 
می کشید و دور و بر را نگاه می کرد. اما من 
فکر می کردم شــاید دنبال پیپش باشــد 
چون به هرحال اگر کلید را هم پیدا می کرد 
هایزنبرگ که دیگر رفته بود. ساســکیند 
با دهــان نیمه باز چشــم های ریزش را به 
عموآلبــرت دوختــه بــود: »اطالعــات 
فناناپذیرند آلبرت اینشــتین. نمی خواد 
نگران باشی. چیزی گم نمی شه. پس بگو 

توی کدوم دستمه.«
عموآلبرت برای خــودش یک فنجان 
قهوه ریخت و نشست پشت میز رو به روی 
ساسکیند و گفت: »می دونی داری به چی 

نگاه می کنی لئونارد؟«
لئونارد ساســکیند که هنــوز با همان 
حال به عموآلبرت خیره شــده بود گفت: 

»به چی؟«
عمو آلبرت کمی از قهوه اش نوشــید و 
گفت: »به یک ســتاره ی خیلــی پیر. من 
قدرت این رو نــدارم کــه در برابر نیروی 
جاذبه ی خودم مقاومت کنم چه برسه به 
نیروی جاذبه ی تو. مــن دارم توی خودم 
فرو می رم. من دارم به ســیاه چاله تبدیل 
می شــم لئونارد، دیگه نشــنوم درباره ی 

انتظار داشتن از من حرفی بزني...«
وقتی حافظه  و حواس پرتی اش برایش 
دردسر درســت می کرد، حسابی احساس 

داستانريسمانهاوسياهچالهها
دادههـانميميـرنـد!

سیاه چاله به ناحیه ای از فضازمان گفته مي شود که آثار 
گرانشی اش بسیار نیرومند است؛ آن قدر که هیچ چیز حتی نور نمی تواند از این 

میدان گرانشی بگریزد. نظریه ی نسبیت  عام اینشتین پیش بینی می کند که یك جرِم به اندازه ی 
کافی فشرده، می تواند باعث تغییر شکل و خمیدگی فضازمان و تشکیل سیاه چاله بشود. هیچ چیزی پس از عبور از 

مرز این ناحیه نمی تواند به بیرون برگردد؛ این مرز را »افق رویداد« می نامند. سیاه چاله ی ستاره ای در جریان فروپاشی یك 
ستاره  ی بزرگ و هنگام انفجار، در پایان چرخه ی زندگی ستاره به وجود می آید. آن چه که ساسکیند درباره ی سیاه چاله ها نشان 

داد حفظ قانون فناناپذیری اطالعات است. یك قطعه فیلم هولوگرام را در نظر بگیرید. از روی این فیلم، حتی اگر آن را با میکروسکوپ 
بررسی کنید نمی توانید بگویید چه اطالعاتی در آن نهفته است. تنها یك فیلم دو بعدی نامفهوم است. اما اگر روی هولوگرام نور تابیده 

شود آنگاه یك تصویر سه بعدی کامل و مشخص ظاهر خواهد شد. یعنی اطالعات این تصویر سه بعدی و واقعی، در صفحه ی هولوگرام دو 
بعدی، به گونه ای که برای ما با دیدن فیلم آشکار نیست، نهفته شده است. ایده ی ساسکیند برای اطالعات سقوط کرده در سیاه چاله نیز 

به این مثال شباهت دارد. وقتی چیزی درون سیاه چاله می افتد و از افق رویداد عبور می کند. برای مشاهده گری که بیروِن سیاه چاله 
قرار دارد، محو و نابود می شود. اما این مثل نگاه کردن به فیلم هولوگرام است که به نظر اطالعاتی ندارد. درواقع سطح دو 

بعدی سیاه چاله، حاوی اطالعات از چیزي سه بعدی است که داخلش افتاده است! دستاورد این ایده ی بزرگ، فقط 
به موضوع سیاه چاله ها محدود نمي شود و فیزیکدانان را بر آن داشت که به واقعیت از دریچه ی دیگری 

نگاه کنند و این ایده حتی برای توصیف جهان هم به کار رفت.

لئونارد ساسکیند/ تولد: 1940 در نیویورك/ مرگ: برخالف انتظار هنوز زنده است.
لئونارد ساسکیند، یکی از فیزیکدانان نظری بزرگ جهان و استاد فیزیك نظری دانشگاه 

استنفورد، به پدر نظریه ی ریسمان معروف است. عالقه مندي پژوهشی او حوزه های زیادی 
را در بر می گیرد از جمله: نظریه ی ریسمان، نظریه ی میدان کوانتومی، مکانیك آماری کوانتومی و 

کیهان شناسی کوانتومی. او عضو آکادمی علوم آمریکاست. او در خاطرات خود تعریف می کند: »وقتی به 
پدرم گفتم می خواهم فیزیکدان بشوم، او گفت: می خواهی در یك داروخانه کار کنی؟ گفتم: نه، من نمی خواهم 
داروساز بشوم می خواهم اینشتین بشوم! و او زد به سینه ام و گفت: تو نمی خواهی مهندس بشوی، می خواهی 

اینشتین بشوی!« هم چنین تعریف می کند: »وقتی 1۶ساله بودم لوله کشی می کردم، اما این کاری نبود که بخواهم 
در بقیه ی زندگی ام آن را ادامه بدهم. اما تفسیرها و تشبیهاتی که در فیزیك به کار می برم ارتباط نزدیکی با 

لوله کشی دارد! تشبیهی که بارها برای سیاه چاله به کار برده ام آبی است که از راه لوله، پایین کشیده می شود و 
بعضی ها هم گفته اند ابداع نظریه ی ریسمان که ارتباط نزدیکی با لوله دارد، باید کار ساسکینِد لوله کش باشد!«

وقتی ساسکیند اولین ایده ی انقالبی اش را مطرح کرد، کارشناسان بررسی مقاله اش گفتند که این مقاله 
آن قدر خوب نیست که چاپ بشود، اما با گذشت زمان درستی ایده ی انقالبی او درباره ی ریسمان ها 

بر فیزیکدانان روشن شد. از کارهای مهم ساسکیند پژوهش درباره ی سیاه چاله هاست. او 
مناظره ی مشهوری با فیزیکدان برجسته، »استیون هاوکینگ« درباره ی پایستگی 

اطالعات در سیاه چاله ها داشته است. 

پیری می کرد. اما تا جایی که مــن یادم می آید 
همیشــه کم حافظه بود و ربطی به سن و سالش 
نداشت. ساسکیند جوری نیم خیز شد که نزدیک 
بود از روی صندلی اش ســقوط کنــد و با همان 
صدای جیغ ناشــی از هیجان، داد زد: »اما تو یه 
پیرمرد کوچولو و نحیفی آلبرت! ِجرمت کم تر از 

اونه که سیاه چاله بشی.«
بعد همان طور که هنوز دست هایش را مشت 
نگه داشته بود ســر جایش آرام گرفت: »تو هنوز 
مثل یک ستاره ی سینمایی می درخشی آلبرت. 

بگو توی کدوم دستمه؟«
عمو آلبرت به قهوه اش چشم دوخت و گفت: 
»اما پیپ لعنتی از نقطه ی »بی بازگشت« گذشته 
ساسکیند. برای مسخره کردن من، برای این که 

هیچ وقت پیدا نشه، برای این که از این جهان محو 
بشه و هوش و حواس من رو مسخره کنه...«

ـ پیپ؟ پیپ یا کلید اینشتین؟
عمو آلبرت ســرش را باال گرفت و گفت: »ها؟ 

حاال هرچی لئونارد. چه فرقی می کنه؟«
- دقیقاً، فرقی نمی کنــه. اطالعات اطالعاته 
و اطالعــات فناناپذیــره. حتی اگــه از نقطه ی 
بی بازگشت گذشته باشــه. تو فقط نمی بینیش 
آلبرت. مثل این که نمی بینی چی توی مشت منه. 

حاال توی کدوم دستمه؟
عموآلبرت، قهوه اش را تا آخر ســر کشــید و 
گفت: »اون دکمه ی لعنتی افتاده توی سیاه چاله 
و  گم و گور شــده، اون وقت تو درباره ی چیزهای 

نامحتمل سخنرانی می کنی؟«

- دکمه؟
- هرچي.

- هرچه قدر نامحتمل باشه مهم نیست آلبرت، 
وقتی همه ی چیزهای نامحتمل حذف شده، دیگه 
مهم نیست چیز باقی مونده چه قدر نامحتمله. تو 
هنوز نتونستی تشخیص بدی توی کدوم دستمه؟

عمو آلبرت ســبیلش را جوید و گفت: »من از 
روی دست هات تشخیص نمی دم.«

لئونارد ساسکیند با خوش حالی جیغ کشید: 
»درسته ستاره ی پیر عزیز من. جواب درسته. این 
دست ها نشون نمی دن چی توشونه. اما اون چیز، 
اون کلید، اون پیپ، اون دکمه ی لعنتی توشه.« 

بعد دست هایش را باز کرد. توی یکی از آن ها 
یک میخ بود.

سا
 نا

ان
زم

سا
 /)

K
2-

B
12

ي )
1ب

8-
ي2

ي ك
يد

ش
ور

اخ
 فر

ه ي
ار

سي
از 

از 
ند 

رم
هن

ت 
ش

ردا
سالمهمسايهها؟!ب

نگاهي به كشف بخار آب در سياره ي »كي2-18بي«

  علي مولوي

با این که بیش از هفت و نیم میلیارد نفریم، اما باز هم احساس 
تنهایي مي کنیم! فرقي ندارد کارشناس نجوم باشیم یا هیچ چیز 
از دنیاي باالي سرمان ندانیم؛ هروقت که به ستاره هاي آسمان 
نگاه کرده ایم یا هروقــت که فیلمي فضایي یــا علمي تخیلي 
دیده ایم، به موجــودات فضایي از هرنوعش فکــر کرده ایم؛ از 
موجودات تک سلولي گرفته تا انســان هایي شبیه خودمان یا 
هیوالهایي که مي خواهند سیاره ي ما را تصرف کنند! شاید از 
ابتداي تاریخ تا امروز، این همیشگي ترین سؤال بشر بوده باشد؛ 

ما ساکنان زمین، در جهان تنها هستیم؟
دوهفته پیش، خبر مهمي در نشریه ي »نیچر آسترونومي« 
منتشــر شد که شــاید آن را شــنیده باشــید. محققان کالج 
دانشگاهی لندن با استفاده از داده های تلسکوپ فضایی هابل، 
توانســتند بخار آب را در جو ســیاره ای به نام »کي2-18بي« 
)K2-18b( کشــف کنند. اتفاق مهمي که پیش از این سابقه 
نداشته و ما را کمي به رؤیاي تنهانبودن در جهان نزدیک کرده 

است.
این ســیاره ي فراخورشــیدی که اولین بار در سال 2015 
میالدي با تلسکوپ فضایي کپلر مشاهده شد، یک »ابرزمین« 

میخواستاينشتینبشود!      او

سیاهچالههاواطالعاتگمشده
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سیاره، دوسال پس از شناسایی آن توســط کپلر، از تلسکوپ 
فضایی هابل اســتفاده کردند و اطالعات به دست آمده از نور 
کوتوله ي ســرخ میزبان را هم زمان با حرکــت کي2-18بي 
به دور آن در هشــت موقعیت مختلف تحلیل کردند. اطالعات 
به دســت آمده نشــان داد که هم زمان با عبور کي2-18بي از 
مقابل کوتوله ي  سرخ، طول موج های نوری که توسط آب جذب 
می شوند، ناگهان افت می کنند و با حرکت سیاره، مجدداً زیاد 

می شوند. 
خانم تینتی در این باره گفته است: »در کمال تعجب ما شاهد 
اثر بسیار قوی بخار آب در جو این سیاره بودیم. این در وهله ي 
نخست یعنی این که ســیاره ي مذکور برای خودش جو دارد و 

دوم این که حاوی مقدار قابل توجهی آب است.«
خانم تینتي اضافه مي کند: »ما مطمئنیم که عالوه بر بخار 
آب، مقداري هیدروژن و هلُیم در اتمسفر این سیاره وجود دارد. 
اما فعاًل چیز دیگري نمي توانیم بگوییم و باید منتظر نسل هاي 

بعدي تلسکوپ ها باشیم.«
پروفسور تینتي، هدایت تیمي را براي ارسال یک تلسکوپ 
فضایي به مدار زمین برعهده دارد که مأموریت اصلي آن، بررسي 
ترکیب هاي شیمیایي سیاره ها خواهد بود. این تلسکوپ که به 
»آریل« مشهور است در ســال 2028 میالدي به فضا پرتاب 
خواهد شد، بخشي از برنامه ي »کازمیک ویژن« )نگاه کیهاني( 

آژانس فضایي اروپا است. 
محمدرضــا نــوروزي، کارشــناس نجوم و منجــم آماتور 
نیز دربــاره ي وضعیت ســیاره ي کي2-18بــي در صفحه ي 
اینستاگرامش نوشــت: »اندازه و جاذبه ی سطحی این سیاره، 
خیلی از زمین بیش تر است و میزان تابش های ستاره ی مادر بر 

سطح آن می تواند خیلی خطرناک باشد.«
او مي گوید: »این ســیاره، ســنگی اســت و در منطقه ی 
حیات مندی قرار دارد. منطقه ی حیات منــدی، به منطقه اي 
پیرامون یک ستاره گفته مي شــود که در آن، دما و تابش های 
ستاره در حدی است که آب می تواند به شکل مایع روی سطح 

سیاره باقی بماند.«
نوروزي درباره ي احتمال وجــود حیات در کي2-18بي، با 
داده هاي فعلي اي که در دست داریم مي گوید: »همان طور که 
مي دانید، جرم این سیاره تقریباً هشت برابر کره ي زمین است، 
پس بدیهی است که گرانش زیادی دارد و از سوی دیگر، فعالیت 
شدید ستاره ی مادر این ســیاره باعث می شود انتظار چندانی 
نداشته باشیم  که حیاتی همانند آن چه روی زمین داریم، روی 
این سیاره ببنیم و به نظر نمي رسد جای مطلوب و آرامی برای 

حیات شناخته شده و مرسوم ما روی زمین باشد.«
این که روي ســطح کي2-18بــي، آب و نوعــي از حیات 
وجود دارد یا نه، سؤالي اســت که در ادامه ي تحقیقات برروي 
این سیاره و در سال هاي آینده مشــخص خواهد شد، اما این 
کشــف بزرگ، همه ي ما را امیدوارتر از قبل کرده که در جهان 
تنها نباشــیم و به امید روزي بمانیم که بتوانیم با هم سایه هاي 
احتمالي مــان در منظومه هــاي دیگر ارتباط برقــرار کنیم و 

برایشان پیام بفرستیم و بگوییم: »سالم هم سایه ها!«

است. ابرزمین، به سیاره  اي فراخورشــیدي  گفته مي شود که 
جرمي باالتر از کره ي زمین دارد، اما به مراتب از غول هاي یخي 
منظومه ي شمســي، یعني اورانوس و نپتون که 14/5 برابر و 

17برابر کره ي زمین جرم دارند، کوچک تر است. 
در اطالعات اولیه ذکر شــده بود که سیاره ي کي2-18بي، 
حدود 110 ســال نوري با کــره ي زمین فاصلــه دارد، اما در 
اطالعات تکمیلي و بررســي هاي تازه، فاصله ي این ســیاره با 

زمین، 124 سال نوري تخمین زده شده است. 
پروفسور »جیووانا تیِنتی« سرپرســت این مطالعه از کالج 
دانشگاهي لندن درباره ي این ســیاره به مجله ي استرالیایي 
کاسموس گفته است: »ســتاره ي مرکزي این منظومه بسیار 
کوچک تر و سردتر از خورشید است و به همین دلیل در مقایسه 
با منظومه ي شمسي، منطقه ي حیاتمندي در آن خیلي به مرکز 

منظومه نزدیک تر است.«
این سیاره هر۳۳ روز یک بار به دور ستاره ي خود می چرخد؛ 
ســتاره اي که در اصطالح  نجومي، »کوتوله ي ســرخ« نامیده 
مي شود، نامي که به ستاره هایي سرخ رنگ داده شده که جرمی 
کم تر از نصف جرم خورشــید دارند. قطر این سیاره 2/۳ برابر 

کره ي زمین و نیروي گرانش آن هشت برابر زمین و دماي آن 
بین صفر تا 40 درجه ي سانتي گراد است و بین 0/01درصد تا 

50 درصد بخارآب در جو خود دارد.
این برای اولین بار است که دانشــمندان موفق شده اند در 
جو یک سیاره ي ابرزمین، بخار آب پیدا کنند. البته مشاهده ي 
بخارآب در غول های گازی رایج اســت و سیاره های مشتری، 
زحل، اورانوس و نپتون هــم در جو خود بخــار آب دارند، اما 
وجود آب روی یک سیاره ي ســنگی، اتفاق بسیار نادري است 
که باعث می شود کشف بخار آب و احتماالً باران در سیاره هایي 
مثل کي2-18بي، پیشرفتي شگفت انگیز باشد و امیدها را براي 
پیداکردن سیاره اي که میزبان میکرو اورگانیزم هاي زنده هم 

باشد، بیش تر کرده است.
»آنجلوس سیاراس« از ستاره شناسان کالج لندن درباره ي 
وضعیت این ســیاره گفته اســت: »این اولین باری اســت که 
دانشمندان موفق به کشف ســیاره اي قابل سکونت با دمایی 
مناسب می شوند که حاوی آب است. این سیاره بهترین گزینه 

برای سکونت در حال حاضر است.«
تیم محققان دانشــگاه کالیفرنیا برای بررسی اتمسفر این 

اتحادیه ي بین المللي نجوم )IAU(، به کشورهایی که طرح 
خود را به تأیید این اتحادیه رسانده اند، امکان برگزاری پویش 
)کمپین( ملی برای نام گذاری یک ســیاره ي فراخورشیدی و 
ســتاره ی آن را می دهد تا نام برگزیده ي خود را برای ســتاره 
و ســیاره ي مذکور انتخاب کنند. این نام پــس از تصویب در 

اتحادیه ي بین المللی نجوم، برای همیشه ماندگار می شود.
برگــزاري پویــش ملــي نام گــذاری ســتاره ي مــادر 
»اچ ديHD175541( »175541( و سیاره ي فراخورشیدی 
»اچ دي175541بي« )HD175541b( که در صورت فلکي 
مار قرار دارنــد، برعهده ي کمیته  اي متشــکل از نماینده های 
سازمان فضایی ایران، انجمن نجوم ایران و نهادهای تأثیرگذار 
رســانه ای در ترویج علم مانند مجله ي نجوم، مجله ي رشــد 
جوان، روزنامه ي جام جم و چهره های شناخته شده ي حوزه ي 
ترویج نجوم در ایران و هماهنگ کننده ي ملی کمیته ي ترویج 

اتحادیه ي بین المللی نجوم در ایران است.
این کمیتــه از طــرف اتحادیــه ي بین المللــی نجوم در 
مرحله ي نخست، نام پیشنهادي این ستاره و سیاره را در قالب 
پیشنهادهای 100 کلمه ای از عموم شهروندان ایرانی دریافت 
مي کند و پس از داوري در کمیته ي ملی، 10 نام برگزیده برای 
سیاره ي فراخورشیدی و 10 نام برگزیده برای ستاره ي مادر را 

به رأي عمومي مي گذارد.
این پویش که از 1۳ شهریورماه هم زمان با روز بزرگ داشت 
ابوریحان بیروني آغاز شــده، تا هشــتم مهرمــاه ادامه دارد و 
iranplanet. عالقه مندان مي توانند بــا مراجعه به ســایت

ir، نام پیشــنهادي خود را براي این سیاره و ســتاره ي مادر 
 همراه با توضیحي 100 کلمه اي درباره ي این انتخاب به ثبت 

برسانند.
پس از داوري اولیه، در مرحله ي دوم 10 نام برتر از 29 مهر 
تا 9 آبان به صورت پیامکي به رأي عمومي گذاشته مي شوند و 
در نهایت نام هاي منتخب براي این ســیاره ي فراخورشیدي و 
ستاره ي مادر به همراه دو نام پشتیبان به اتحادیه ي بین المللي 
نجوم اعالم مي شود. پس از تصویب این نام ها در اتحادیه، نام هاي 
مصوب بیش از 80 کشــور جهان که در این پــروژه ي جهاني 

مشارکت داشته اند تا نیمه ي دي ماه اعالم مي شود.

تو بگو 
اسمشان را 

چه بگذاريم!

پويش ملي نام گذاري يك سياره ي 
فراخورشيدي و ستاره ي مادر

آسمان شب
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زميـنتبميكنـد؟   چرا

جمعــه ي  گذشــته،  جمعــه ي 
دانش آموزان بــود؛ دانش آموزاني كه 
خاطره ي ويــژه اي در ذهن زمين ثبت 
كردند. ماجرا از اســتراليا آغاز شد، در 
شرق و جنوب شرق آسيا امتداد يافت 
و بعد به اروپا و آمريكا رســيد. چندين 
و چنــد راهپيمايــي بــراي اعتراض 
به آلودگــي هوا، درخواســت كاهش 
مصرف سوخت هاي فســيلي و توجه 
به تغييرهاي آب وهوايي برگزار شــد. 
جمعه، روز راهپيمايي هاي دانش آموزان 
بود؛ دانش آموزاني كه اغلب با همراهي 
معلمان و خانواده ها از مدرســه بيرون 
زدند تا بگويند اگر چيزي قرار اســت 
تغيير كند رفتار ماست كه بايد با زمين 
و طبيعــت مهربان تر باشــيم. جمعه، 
روز دانش آموزان بود تا بگويند بچه ها 
مي خواهند دنيا را تغيير بدهند، بچه ها 
مي خواهند دنيا را نجــات بدهند. اين 
جمعه ها را از پارسال، نوجواني سوئدي 

به نام گرتا تونبرگ بنيان گذاشت.
داســتان گرتا و »جمعه هــا براي 
آينــده« از تماشــاي يــك مســتند 
شروع مي  شــود، مســتندي درباره ي 
پالستيك هاي رها شده در اقيانوس ها و 
خرس هاي قطبي گرسنه. گرتا تونبرگ 
هشت ســاله مستند پالســتيك هاي 
رها شده را در مدرســه تماشا مي كند 
و تمام مدت اشــك مي ريزد. خودش از 
آن روز اين طور يــاد مي كند: »هنگام 
تماشاي مستند، همه ي هم كالسي ها 
نگران بودند، اما بعــد هركدام به چيز 
ديگري فكر مي كردند. من نتوانســتم 
اين طور باشــم و آن صحنه ها در ذهنم 

مانده بودند.« 
گرتــا بعــداً دربــاره ي تغييرات 
آب وهوايي اطالعــات بيش تري پيدا 
مي كند و اين برايش بســيار عجيب و 
شوك آور اســت كه بزرگ ترها چندان 
موضوع را جدي نمي گيرنــد. او چند 
سال بعد دچار افســردگی  مي شود و 
مدتي به مدرســه نمــي رود. البته در 
اين فاصله با پدر و مــادرش درباره ي 
نگرانی ها و افكارش صحبت می كند و 

از طريق عكس ها، مقاله ها، گزارش ها 
و فيلم هــا اطالعات زيــادی به آن ها 
می دهــد. همين كه متوجه می شــود 
مادر و پدرش بــه حرف هايش گوش 
می كنند و توانسته تغييراتی انجام دهد، 
تصميم می گيرد احساس افسردگی را 
از خود بيرون كند چون اين احســاس 
فقط وقتش را هدر می دهد؛ وقتی كه 
می تواند از آن براي انجام كارهای بسيار 

خوب استفاده كند. 
گرتا وقتي اعتصــاب دانش آموزان 
مدرســه ي پارك لنِد فلوريدا در برابر 
قانــون آزادي خريد و فروش اســلحه 
در آمريكا را مي بينــد، ايده ي اعتصاب 

آب وهوايی در ذهنش متولد مي شود. 
به خاطر همين تابســتان پارسال، 
يعني دوشــنبه 29 مرداد 97 و درپِي 
فاجعه های محيط زيســتی مانند موج 

گرما در شــمال اروپا و آتش ســوزی 
جنگل هــا، گرتــا تصميــم مي گيرد 
فعاليتش را به تنهايی آغاز كند. بر روی 
يك قطعــه چوب، عبــارت »اعتصاب 
مدرســه براي آب و هوا« را مي نويسد 
و ســوار بر دوچرخه به سمت پارلمان 
ســوئد مي رود. آن روز گرتا از ساعت 
هشــت و 30دقيقه صبح تا ساعت سه 
بعدازظهر مقابل پارلمان مي نشــيند. 
روز اول به تنهايي ايــن كار را مي كند، 
اما در روزهاي بعد افــراد ديگري به او 
مي پيوندند. خواسته اش اين است كه 
مقامات سوئد براســاس توافق نامه ي 

پاريس، انتشار كربن را كاهش دهند.
ســرانجام او در شــهريور 1397 
اعتصاب هــاي  مي شــود  موفــق 
منظمي را در يك روز جمعه با شــعار 
»جمعه ها براي آينــده« راه  بيندازد  و 

از ديگر دانش آمــوزان مي خواهد او را 
همراهي كنند. در آذر 1397، 1700 
دانش آموز در 24 كشــور دنيا در اين 
اعتصاب شركت مي كنند و تا بهمن اين 

اعتصاب ها به 30 كشور مي رسد.
اما آن چه گرتا را تا اين اندازه مصمم 
به ادامه ي راه مي كند و باعث مي شود 
چندين هزار نفر از هم سن و سال هايش 
و حتــي بســياري از بزرگ ترهــا هم 
دركنارش بايستند، اطالع از اهميت و 
گستردگي خطرهايي است كه به خاطر 
تغييرهاي آب وهوايي در كمين كره ي 
زمين اســت. خبرهاي اين حوزه فقط 
روايتگر بخش كمي از بالهايي اســت 
كه ندانم كاري هاي بشــر بر سر زمين 
آورده اســت و آن را تــا مــرز نابودي 
مي كشاند. شايد حاال بهتر بتوانيم گرتا 

و صحبت هايش را درك كنيم.

تغييرات آب وهوايــي يعنی چه؟ 
هرمنطقه اي از كــره ي زمين  داراي 
ميانگين الگــوي آب  و هوايي خاص 
خود اســت. تغييرات آب و هوايي به 
معناي تغيير طوالني مدت در هر يك 
از الگو هاي اين مناطــق يا كل اقليم 
جهان است كه مي تواند خسارت هاي 
جبــران نكردني بــه بار بيــاورد و 
سرنوشــت كره ي زمين و زندگي ما 
انسان ها بر اين كره را به خطر بيندازد. 
گازهاي گل خانه اي از جمله عوامل 
بســيار مؤثر در تغييــر آب وهوايي 
به شمار مي آيند. مي دانيم كه انرژي 
خورشــيد به شــكل امواج كوتاه به 
زمين مي رســد و به شكل امواج بلند 
به فضا بازتاب داده مي شــود. ميزان 
مناســب گازهاي گل خانــه اي تأثير 
مثبتي بــر زندگي زميــن دارد، زيرا 
مانند عايقي در جــو عمل مي كند و 
گرماي حاصل از انرژي خورشــيد را 
درون خود نگه مي دارد. اگر گازهاي 
گل خانه اي نبودند دماي زمين بيش 
از 13درجه ي سانتي گراد از وضعيت 
فعلي سردتر مي شد. اما همين گازهاي 
گل خانه اي وقتي كه بيش از حد نياز 

در داخل جو بمانند، باعث گرم ترشدن 
كره ي زمين مي شــوند. دي اكسيد 
كربن، متان، اكســيد نيترو، سولفور 
هگزافلورايد و هيــدرو فلوئوركربن ها 

از گازهاي گل خانه اي مهم هستند. 
شايد اين پرسش پيش بيايد كه ما 
انسان ها در توليد گازهاي گل خانه اي 

چه نقشي داريم؟
به عنوان مثال از دي اكســيد كربن 
يــاد مي كنيم كــه مهم تريــن گاز 
گل خانه اي ســاخت دســت بشــر 
است. دي اكســيدكربن از سوزاندن 
سوخت هاي فســيلي، جنگل زدايي 
و تخمير هــوازي جامــدات و مايع 
توليد مي شود و منابع جذب اين گاز 

جنگل ها و اقيانوس ها هستند. 
گاز متان از شــاليزارها، فضوالت 
حيواني، سوخت هاي فسيلي و تخمير 
بي هوازي ضايعات جامد و مايع ايجاد 
مي شــود. منابع جذب ايــن گاز هم 
باكتري هاي موجود در خاك و انجام 

واكنش هاي شيميايي در جو است. 
پس زمين با توجه به اين فعاليت ها 
روزبه روز گرم تر مي شود و نتيجه ي 
اين گرماي روزافــزون از بين رفتن 

يخ هاي قطبي، جداشــدن سريع تر 
يخ هــا از رودخانه هاســت. تغييــر 
دامنه ي گياهي و جانوري و گل دادن 
زودتــر گياهــان بخشــي از تأثير 

گرمايش جهاني است. 
خبرهايــي كــه از مناطــق دور و 
نزديك جهان به ما مي رســد نشان 
مي دهد اين اتفاق ها از هر آن چه كه 
فكر مي كنيم به ما نزديك تر است. 10 
مرداد پارسال، ناسا اعالم كرد  يكي از   
يخچال هاي خيلي بزرگ ايســلند، 
به نام اوكجوكول در قرن بيستم ذوب 
شده و در سال 2014 ميالدي به طور 

كامل ناپديد شده است.

  طاهره نمرودي

  طاهره احمدي

برخــي از بچه هــا، تابســتان ها 
را متفاوت تــر از بقيــه  گذراندنــد. 
»ابوالفضــل عليــزاده«، يكــي از 
آن هاســت. او دانش آموز كالس نهم 
اســت و مســير ديگري را هم براي 
پركردن اوقات فراغت تابســتاني اش 

تجربه كرده؛ »كار« و كسب درآمد!
چه انگيزه اي باعث شــد كه 

تابستان، سر كار بروي؟
 از دوران كودكي، پدرم ماجراهاي 
محل كارش را برايم تعريف مي  كرد. 
شنيدن آن خاطره ها برايم جالب بود. 
همين موضوع باعث شد من هم سراغ 

كاركردن بروم.
كجا كار كردي؟

يك سال در يك ورزشگاه مشغول 
به كار شدم. يك سال هم در فروشگاه 
نوشت افزار فروشي و يك سال هم در 
مغازه ي الكتريكي. روزهايي كه كالس 
نداشــتم، از صبح تا حدود دو و نيم 

بعدازظهر سر كار بودم.
نظــر خانواده يا دوســتانت 

درباره ي كاركردن چه بود؟
وقتي موضوع را بــراي اولين بار با 
پدرم مطرح كردم، او خيلي خوشحال 
شد؛ مادرم هم مرا تشــويق كرد. اما 

برخورد دوستانم متفاوت بود.
عالوه بردرآمد، چه تجربه اي 

به دست آوردي؟
در الكتريكــي تالش كــردم تا از 
استاد كار، ســيم پيچي موتور وسايل 
برقــي را بيامــوزم. امــا كار، روابط 

اجتماعي مرا تقويت كرد.

سيمپيـچي
تابستاني!

در پرانتز

يادم رفت بگويم دفتر جان؛ چهارشنبه، 
زنگ آخر، باألخره ناظم جديد، يعني همان آقاي 

رضايي عجيب هم رخ نمودند. انگار قرار است معلم  
درس تفكرمان هم بشود. يك تفكري نشانش بدهم 
كه نگو. حتي قيافه اش را هم نمي توانم تحمل كنم. 
احساس مي كنم با هزارحيله، زيرآب آقاي منافي را 

زده كه بشود ناظم ما. 
اولين جلسه ي اضطراري گروه مافيا، بعد از حضور 
متهم رديف اول، يعني همان آقاي رضايي كه از اين 
به بعد، براي اختصار، او را رضايي خطاب مي كنم، 
تشكيل شد. نتيجه ي جلسه ي فوق العاده ي اول، 
ا ميدوار كننده بود. تصميم گرفتيم همه ي اعضاي 

گروه، چاپ جديد كتاب »صد و يك راه براي 
ذله كردن معلم ها« را بخوانيم.

قبل از جلسه، يك اتفاق ديگر هم افتاد، بدون 
هماهنگي، همه ي اعضاي گروه مافيا، وقتي رضايي 
حرف مي زد، سرشان را پايين انداخته بودند و كسي 

نگاهش نمي كرد. ولي عجيب بود... حتي يك بار 
هم به ما نگفت كه چرا در و ديوار را نگاه مي كنيد... 

نمي دانم... شايد از ما حسابي، حساب مي برد! 
ديگر خوابم گرفته دفترجان، باي...!

اسم گروه ما »مافيا« است كه از اول حرف متين روپايي، احمدپسته، فرزادكرگدن، ياورنردبون و اردالن خان، 
يعني خودم ساخته شده. 

اول اين كه بچه هاي كالس هشتم بي جا كرده اند كه مي گويند اين گروه، امسال تشكيل شده كه آقاي رضايي، ناظم جديد را 
فيتيله پيچ كند؛ اصاًل! همين جا اعالم مي كنم كه ما سال ها، هم كالس بوديم و رفيق؛ و اين گروه را تشكيل داديم تا فقط زنگ هاي 

تفريح، خوراكي هايمان را دور هم بخوريم؛ همين! 
حاال گاهي هم ِكرم هاي توي باغچه ي مدرسه را از سر راه مي برداريم تا آقاي رضايي و ديگران آزار نبينند؛ باز هم همين!

 البته بايد اعتراف كنم كه عاشق آقاي منافي، ناظم سال گذشته هم هستيم كه نمي دانم چرا امسال ما را تنها گذاشت؛  او مردي 
پرانرژي و مهربان بود و با همه ي ناظم هاي دنيا فرق داشت!

 ولي با سرنوشت كه نمي شود جنگيد؛ البته... شايد هم بشود... نمي شود... مي شود... نمي شود...
اين  يادداشت ها، روزنگاري هاي من از ماجراهاي امسال مدرسه است و گروه مافيا!

سالم دفتر عزيز؛ دلخور نباش. تابستان، همه چيز حتي روزنگارنويسي هم تعطيل مي شود؛ البته من كه گاهي به تو سر مي زدم! اولين روز مدرسه،
 خيلي چسبيد؛ البته كه دلم براي بچه ها تنگ نشده بود. آخر تابستان امسال هم مجبور بوديم بيش تر روزها مدرسه برويم و هم ديگر را تحمل كنيم. 

بيش تر هيجان روز اول، ديدن قيافه و رنگ و لعاب معلم هاي جديد است. هي از اين كالس به آن كالس مي روند و خودشان را معرفي مي كنند. 
امسال چندتا معلم جديد داريم؛ مثل اجتماعي، فارسي، علوم... 

يكي، از همان اول، هي از خودش تك وتعريف مي كرد و رتبه ي كنكور و اسم دانشگاهش را به رخمان مي كشيد؛ و اين كه با وجود داشتن دكترا، 
دوست داشته معلمي را هم تجربه كند و اگر به حرف هايش گوش ندهيم مي گذارد مي رود دنبال دكتري كردنش و از اين جور حرف ها.

 واي دفترجان... كيف كردم وقتي احمد پسته گفت: »آقا اگه يه وقت خداي نكرده رفتين، آدرس مطبتون رو بدين تا مزاحم بشيم...«  و كالس رفت روي هوا. 
معلم فارسي هم از اول تا آخر كالس برايمان خط و نشان كشيد و اخم و تَخم  كرد كه اگر فالن تكليف را انجام ندهيد، 48 نمره از نمره ي مستمرترم اولتان

 كم مي كنم و اگر فالن شعر را حفظ كنيد، 128 نمره به امتحان كارنامه ي ترم دوم پدرتان اضافه مي كنم و...
 از آقاي بيات خوشم آمد. با سي و چند سال سابقه ي تدريس علوم، رك و راست گفت: »وقتي به شما قول مي دم، تا آخر پاش هستم، شما هم

                   اگه به من و كالس قول دادين، تا ته خط همراه باشين... من چاخان پاخان نمي كنم، شما هم خالي نبندين، اصاًل اگه يه شب، حال نداشتين
 تكليف بنويسين... خب، ننويسين! بياين سر كالس و بگين ننوشتم... اما نتيجه ش رو هم بپذيرين...

دفتر عزيز! از همان روز دوم، يكي از معلم ها نيامد. البته اگر معلمي نيايد، كلي خوش مي گذرد؛ به خصوص كه
 ما اولين جلسه ي گروه مافيا را ته كالس تشكيل داديم.

 تا يادم نرفته تو را از نتيجه ي اولين جلسه ي گروه باخبر كنم. ياور گفت: »ما چند نفريم؟« پاي چپم را روي پاي راستم 
انداختم و گفتم: »30 نفر«. گفت: »و هر زنگ چند ساعته؟«. جواب دادم: »حدود يه ساعت.«

ياور اخمي كرد و گفت: »يك ضرب در 30، مي شه 30 ساعت و اين آق معلمي كه امروز هوس كرده و نيومده، 30 
ساعت از وقت ما رو تلف كرده...«

متين زد روي ميز و گفت: »برو ياورجان، بهتر كه نيومد.« گفتم: »حاال شايد بي چاره، ماشينش خراب شده باشه؛ چه 
مي دونم مشكلي براش پيش اومده، مريضي چيزي شده.«

احمد پسته خنديد و گفت: »امروز كه روز سه شنبه هاي بدون خودروئه« و همه زديم زير خنده.
اين مبصر جديد هي تَق و تَق مي زد روي ميز كه ساكت! تا اين كه فرزاد كرگدن داد زد: »اي وااااااي... 
نزن روي ميز پسر... سرم رفت...« هيكل گنده ي فرزاد، مبصر جديد را قانع كرد تا كم تر روي ميز بزند.

امروز تا از مدرسه تعطيل شدم با بابا رفتيم نوشت افزار 
فروشي تا خرده فرمايش هاي معلم ها را فراهم كنيم. انگار 
معلم هاي سرزمين ما از كره ي مريخ آمده اند و دستشان 
توي خرج نيست، يك دفتر امالي 40 برگ+ يك دفتر 

فارسي 80 برگ+يك دفتر يادداشت براي نوشتن واژه هاي 
جديد+يك دفتر يادداشت براي نوشتن واژه هاي قديم و.... 

اين ها، فقط فرمايشات معلم فارسي بود. انگار خودش يادش 
رفته كه نصف صفحه هاي دفترها بي استفاده مي ماند. حتي 
وقتي ياور، با آن قد بلند گفت: »آقا... مي شه از دفتر سال 

گذشته...« اصاًل نگذاشت حرفش تمام شود و گفت: »بشين 
پسر!« و همه ي بچه ها خنديدند، چون اصاًل ياور از جايش 

بلند نشده بود!
مشكل دوم، خريد جلد براي كتاب هاي درسي است. 

قطع كتاب فارسي، كوچك... قطع كتاب رياضي، بزرگ... 
هديه هاي آسماني، كوچك... علوم بزرگ و...

انگار مؤلفين كتاب هاي درسي، هر كدام در جزيره  اي جدا 
زندگي كرده اند و آن ها را بدون هماهنگي با هم، نوشته و 
چاپ كرده اند. خوبي كتاب هاي بزرگ، شايد اين است كه 
تصويرها كمي بزرگ تر است و آدم كم تر دلش مي گيرد. 

تازه، كتاب هاي بزرگ، براي حل تمرين و
 يادداشت برداري جا دارد. اصاًل نمي دانم 

چرا معلم كتاب هاي بزرگ، سفارش 
تهيه ي دفتر داده اند. 

هزار و يك راه...

دوشنبه،اول مهر

سه شنبه، نزن روي ميز!

چهارشنبه
كتاب هاي قد و نيم قد

 سيدسروش طباطبايي پور

به گزارش سايت روزنامه ي ايران، 
دانشــمندان در هفتم مــاه جوالی 
2019  )16 تيــر1398( درجــه ي 
حرارت در آب هــای »كوك اينتل« 
در جنوب آالســكا را به ميزان 27/6 
درجه ي ســانتی گراد ثبــت كردند. 
اين گرمــاي بي ســابقه باعث مرگ 
هشت هزار ماهي سالمون شده است. 
به گزارش روزنامه ي اينديپندنت، 
ارزيابی های جهانی از تنوع زيســتی 
جنگل ها نشــان می دهد كه از بين 
رفتن زيســتگاه ها و فرسايش آن ها 
كه بيش تــر ناشــی از فعاليت های 
بشري است، 60 درصد از تهديدهای 
پيــش روی جنگل هــا و گونه های 
جنگلی را شامل می شود. هم چنين 
در اين گزارش آمده است كه جمعيت 
حيوانــات وحشــی و پرنــدگان در 
جنگل های اســتوايی مانند آمازون 

بيش تر كاهش يافته است.
طبــق اعــالم صنــدوق جهانی 
طبيعت*، جنگل ها زيســتگاه هاي 
بيش از نيمــی از گونه های جانوری 
و گياهی در نواحی خشــكی جهان 
هســتند. بقــاي ايــن جنگل ها و 
زيســتگاه ها برای ســالمت كره ي 
زمين ضروری  است چرا كه گازهاي 
گل خانه اي مخرب را جذب مي كنند.

و اما فاجعه ي محيط زيستي اخير 
كه از اوايل ســال 2019 آغاز شد و 
تا نهمين ماه سال ميالدي هم چنان 
ادامــه داشــت، آتش ســوزي هاي 
گسترده ي جنگل هاي آمازون است. 
بنابه گزارش ســايت سي ان ان فقط 
1/7 ميليون هكتــار از اين جنگل ها 
در خــاك بوليــوی نابود شــده اند. 
درخت هاي منطقه ي آمازون حدود 
7۵ ميليارد تن كربــن ذخيره دارند 
كه در آتش سوزی به دی اكسيد كربن 
تبديل مي شــود و به هوا می رود. هم 
دی اكسيدكربن توليدی خودروها و 
كارخانه ها  كه هــوا را آلوده مي كند 
و هم آتش ســوزی جنگل ها، سبب 

گرم شدن كره ي زمين مي شوند.

* بزرگ ترين اتحاديه ي بين المللي در 
زمينه ي حفاظت از محيط زيســت كه 

سال 1961 در سوئيس تأسيس شد.

گرتا تونبرگ، خطاب به رهبران جهان:

دزدیدهاید! وكودكیمرا رؤیاها شما
دوشنبه اول مهر، گرتا تونبرگ، سخنراني پُراحساسي در نشست فوق العاده ي تغييرات اقليمی در سازمان ملل متحد، خطاب 
به رهبران جهان ايراد كرد. او در بخشي از سخنراني خود گفت: »همه ي اين ها اشتباه است. من اآلن نبايد اين جا باشم. من بايد به 
مدرسه ام در آن سوي اقيانوس برگردم. با اين حال همه ي شما به سمت من می آييد و اميد مي دهيد؟ چه طور جرئت می كنيد؟ 
شــما رؤياها و كودكی  مرا با كلماتي بي معنا دزديده ايد. البته من درشمار افراد خوش شانســم. مردم رنج می كشند و می ميرند. 
اكوسيستم ها در حال نابودی اند. ما در ابتدای انقراض گروهی هســتيم و همه ي شما فقط می توانيد درباره ي پول و داستان های 

افسانه اي هميشگی از رشد اقتصادی صحبت كنيد؟ چه طور جرئت می كنيد؟
شما در حال شكست ما هستيد، اما جوان ها شروع به درك خيانت شما می كنند. چشم  همه ي نسل های آينده روی شماست. 
اگر تصميم به شكست ما بگيريد، ما هيچ وقت شما را نخواهيم بخشيد و اجازه نخواهيم داد قسر در برويد... جهان بيدار شده و تغيير 

در راه است؛ چه بخواهيد چه نخواهيد.«
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قصـه شـروع

يـيـز هم پا  ين  ا

چشمهايم
شرحقصهیفراقاست

حيفباقصههميشهخوابتمیبرد
مریم خالقی هرسینی 
از تهران

پايیز پايیز پايیز... زيادی بزرگش کرده اند. 
اين هم يك پايیز اس��ت،  مث��ل پايیزهاي 
قبلی. حتماً اين پايیز ه��م غروب ها دل گیر 
می ش��ود و آدم ها ي��ك لیوان چ��ای برای 
خودش��ان می ريزند و غاف��ل از همهمه ي 
اهل زمین ب��ه فکر فرومی رون��د. حتماً اين 
پايیز هم آدم ها برگ ه��ای زرد و نارنجی به 
دس��ت لحظه ه��ا را چیلیك چیلیك ثبت 
می کنند و صفحات مجازی ش��ان را حال و 
هوای پايیزی می بخش��ند. حتماً اين پايیز 
هم مادربزرگ ه��ا خاطرات را يک��ی از رو و 
يکی از زي��ر می بافند و دور گ��ردن نوه های 

قد و نیم قدش��ان می پیچند. حتماً اين پايیز 
هم از پوش��یدن بارانی ها و شال و کاله ذوق 
می کنی��م و از رنگین کمان های گوش��ه ي 
چاله های آب عکس می گیري��م. حتماً اين 
پايیز هم آهنگ های پايیزي گوش مي دهیم و 
هم قدم باد و ناله ی برگ های خشك می شويم 
و خاط��رات نم کش��یده  را از صندوقچه ي 
افکارمان بیرون مي کش��یم و قطره اشکی از 

گوشه ي چشم هايمان پايین می افتد.
حتماً اين پايیز هم می گذرد.

مثل تمام پايیزهايی که گذشت.
نیلوفر كریمي، 17ساله از كوثر

انگار لمیده باشیم توي قايقي که روي آب و زير نور آفتاب آرام آرام تکان مي خورد و در حال 
کتاب  خواندن يا چرت زدن باشیم و هیچ حواسمان به زمان هم نباشد و ناگهان يك موج بزرگ 

بیايد و بادي بوزد و يادمان بیاورد که چه لمیده اي! تابستان تمام شده! 
يا اين که داستان طور ديگري باشد. نشس��ته باش��یم توي خانه و ديگر نه کتاب  خواندن و 
فیلم ديدن جذاب باشد، نه گردش توي پارك و حوصله مان پاك سررفته باشد و يکي بیايد 

بگويد... پاشو... پاشو... پايیز آمده!
شما شبیه کدام يك از اين دو وضعیت هستید؟

مثل زهراوطندوست که با تابستان خداحافظي کرده: »تابستان تمام شد، اما لذت خوردن 
بستنی يخی و بازی کردن در کوچه پس کوچه های شهر هرگز تمام نمی شود...«

يا پرستوفيضي که به پايیز سالم گفته: »پايیزجان! آمدی؟ قدمت بر سر چشم، دل تنگت 
بودم. خش خش برگ درخت، باران، بوی نم، من تو را سراپا گوشم.«

شايد هم مثل مليكاغالمي سؤال داريد: »با شروع مدرس��ه ها با دو سؤال معروف روبه رو 
می شويم: اول اين که تابستان خود را چگونه گذرانديد؟ و دوم اين که از شروع شدن مدرسه ها 

چه حسی داريد؟«

اتاق
گفتوگو

موبايل: 09334121489 
docharkheh@hamshahri.org :ايميل

اينجاقراراســتباهمگفتوگو
كنيم.ماســؤالكنيموشماجواب
بدهيدياخودتانبپرسيدوبقيهي
نوجوانهاجواببدهند.گاهيهماز
ماسؤالكنيدتاپاسخبدهيم.اينجا

اتاقگفتوگوست.

سؤالما:
چيزيبهآغازســالتحصيلي
نمانده.برايشروعمدرسههيجان

داريد؟نداريد؟چرا؟

حـال شما 
چه طـور اسـت؟

مهر
جادههابویرفتنمیدهد

پاييزآراموبیصدا
تهتغاریتابستانرا

بهبادمیسپارد
ومهر

دردلشهر
جاخوشمیكند

پریساسادات مناجاتی 
16ساله از كرج

پاييزباش
بامهرشروعكن...

نرگس دارینی 
17ساله از كرج

نبودنترا
هيچكلمهایپرنمیكند

كلماتهرگزاينهمهتوانمندنيستند...
كوثر مزینانی 
17ساله از تهران
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عكس: فریماه خاتوني
17ساله از فردیس

اين کتاب می خواهد به ما بگويد اوضاع همیش��ه آن طور که می خواهیم پیش نمی رود و 
شايد چیزهايی را از دست بدهیم، ولی زندگی هم چنان ادامه 
دارد. انسان بايد رؤياهايش را دنبال کند و بايد برای رسیدن به 
آرزوهايش تالش کند. حتی اگر مجبور شود تنها قدم بردارد. 
اين کتاب از نويسنده   ای ژاپنی است و چیزهايی که از فرهنگ 

ژاپن در کتاب آمده، جالب و خواندنی است.
خانهیخودمان

نويسنده:سينتياكادوهاتا
مترجم:شقايققندهاری

ناشر:نشرافق)66413367(
فاطمه حبیب نژاد، 16ساله از تهران

رؤياي ناتمام

آشنایی با نامزدهای ایرانی جایزه ی آسترید لیندگرن- 2020

مسافران سرزمين
 پی پی جوراب بلند

  نیلوفر نیك بنیاد

مطمئنماسم»پیپیجوراببلند«راخواندهياشنيدهايد-شخصيتیكهنوجوانانچنديندههباداستانشخاطرهدارند-اما
شايداسمنويسندهاشيعنيآستريدليندگرنرابهيادنياوريد.اونويسندهایسوئدیبودكهسالهایزيادیازعمرشراصرف
نوشتنبرایبچههاوگسترشانسانيتوشرفازطريقداستانهايشكرد.اوازنويسندگانتأثيرگذارادبياتكودکونوجوان
دنيابهحسابمیآيد.البتهقرارنيستهمهیمطلبرابهخانمليندگرناختصاصبدهيم.بلكهمیخواهيمدربارهیجايزهای

كهبهناماوشكلگرفتهوهرسالبرگزارمیشود،حرفبزنيم؛يعنیجايزهیجهانیآستريدليندگرن.
داستانازآنجاآغازشدكهدرسال2002بعدازفوتآستريدليندگرن،مسئوالنفرهنگیسوئدتصميمگرفتندبرایيادبود

اوجايزهایبينالمللیبرگزاركنندكهاهالیادبياتكودکونوجوانسراسردنيادرآنحضورداشتهباشند.
جايزهیجهانیآستريدليندگرندرهركشورسازمانهايیراكهبيشتربانويسندگانوتصويرگرانواهالیادبياتكودک
ونوجوانارتباطدارند،بهعنواننمايندهیخودانتخابمیكندتانامزدهایكشورخودشانرابهدبيرخانهیاينجايزهمعرفی
كنند.هرسالبيشاز60كشوردراينرقابتشركتمیكنند.دركشــورماچهارنهاداينمسئوليترابهعهدهدارند:كانون
پرورشفكریكودكانونوجوانان،شورایكتابكودک،مؤسسهیپژوهشیتاريخادبياتكودكانوانجمننويسندگانكودک

ونوجوان.افراديانهادهانهبرایيككتابخاصكهبرایمجموعفعاليتهايشاننامزددريافتاينجايزهمیشوند.
اينجايزه،بزرگترينجايزهیادبیكودکونوجواندنياستوالبتهگرانترينش!يعنیاگرازافتخاروحسغروروپاداشهای
معنویشخصبرندهبينآنهمهشــركتكنندهیبينالمللیبگذريم،ازنظرمالیهمبهترينجايزهیادبیكودکونوجوان
دنياست.هديهیشخصبرنده5ميليونكرونسوئد)حدوداًبيشترازپنجميلياردتومان(استكههرسالبهيكياچندبرنده

تعلقمیگيرد.
ازكشورماوبرایسال2020نهادهايگفتهشدهششنامزدمعرفيكردهاندكهدراينجا،كوتاهآنهارامعرفیمیكنيم.

فرهاد حسن زاده
اين چهارمین بار است که فرهاد حس��ن زاده از طرف نهادهای مختلف نامزد جايزه ی آستريد 
لیندگرن می شود. او پیشینه ی نامزدی جايزه ی جهانی هانس کريستین اندرسن )يا همان نوبل 
ادبیات کودك( را هم در کارنامه ی خود دارد و به فهرست پنج نفر نهايی آن راه پیدا کرده است. 
حسن زاده داستان می نويسد، شعر می گويد، طنز می نويس��د و برای همه ی گروه های سنی )از 
خردسال تا بزرگ سال( دس��ت به قلم می برد، اما بیش تر به عنوان نويسنده ی کودك و نوجوان 
شناخته شده است. حتماً کتاب های »هستی«، »زيبا صدايم کن«، »اين وبالگ واگذار می شود« 
و »هويج بستنی« او را ديده ايد؛ چرا که تا حاال بارها تجديد چاپ شده اند و جايزه های ملی زيادی 
گرفته اند. راستی کتاب های او به چندين زبان زنده ی دنیا هم ترجمه شده اند، مخصوصاً هستی و 

زيبا صدايم کن. حسن زاده تا اواخر سال 1396، دبیر بخش ادبي و طنز دوچرخه هم بود.

فرشید شفیعی
تصويرگری زبان جهانی است و نیازی نیست که درباره ی فرشید شفیعی، اشاره ای به ترجمه ی 
کارهايش بکنیم. او تصويرگر، نقاش و انیماتور است و آثارش در سطح بین المللی به خوبی شناخته 
ش��ده اند. او کتاب های زيادی را تصويرگری کرده و برنده ي جوايز بین المللی بس��یاری شده که 
به عنوان مثال می توانیم به برگزيده  شدن در نمايشگاه های بین المللی براتیسالوا، سارمده و باری يرو 
اشاره کنیم. راستی، فرشید شفیعی در سال 2007 توانس��ت جايزه ی سیب طاليی را هم بگیرد، 
اين جايزه مهم ترين جايزه ی تصويرگری کتاب کودك و نوجوان در دنیاس��ت. خیلی ها می گويند 
تصويرگری های شفیعی تلفیقی از س��نت و دنیای مدرن ايران است و همین ويژگی، کارهای او را 

خاص و ديدنی کرده است.

محمدرضا شمس
محمدرض��ا ش��مس را بیش ت��ر به عنوان 
نويسنده می شناسیم، اما او ش��عر و ترجمه 
هم در آثارش دارد. با بیش تر نشريات کودك 
و نوجوان کش��ور همکاری ک��رده و تاکنون 
بیش از 50 کتاب برای بچه ها نوش��ته است. 
»دختر نارنج و ترنج«، »ِل بازيگوش«، »پهلوان 
تنبل«، »سرزمین ديوها« و »افسانه های آن ور 
آب« بعضی از کتاب های او هس��تند. نکته ی 
جالب درباره ی ش��مس اين اس��ت که او به 
بازيگری و نمايش ه��م عالقه ی زيادی دارد. 
س��ابقه ی نويس��ندگی برای تلويزيون، بازی 
در مجموعه های تلويزيون��ی و از همه مهم تر 
عروسك گردانی و گويندگی عروسك، چیزی 
است که نمی توانیم از گفتنش منصرف شويم. 

هوشنگ مرادی كرمانی
هوشنگ مرادی کرمانی پیش از اين هشت 
بار نامزد جايزه ی آس��تريد لیندگرن ش��ده 
اس��ت. نهادهای معرفي کنن��ده ي او در اين 
س��ال ها، پرداختن به زندگی کودکان محروم 
و آس��یب ديده و واقعی بودن داس��تان های 
مرادی کرمان��ی را از داليل اصل��ی انتخاب او 
عنوان کرده اند. احتماالً اس��م اين نويس��نده 
قب��ل از هرچیز ش��ما را به ي��اد »قصه های 
مجید« می اندازد، اما او آثار محبوب و معروف 
بسیاری دارد. مانند »بچه های قالیباف خانه«، 
»خمره«، »تنور«، »مهمان مامان«، »مربای 
ش��یرين« و... که از روی بعضی هايش��ان آثار 
سینمايی و تلويزيونی هم ساخته شده است. 
تا يادمان نرفت��ه اين را بگويیم ک��ه در میان 
نويس��ندگان ايراني ادبیات کودك و نوجوان، 
آثار مرادی کرمانی بی��ش  از همه به زبان های 

ديگر ترجمه شده است. 

كتاب خانه های سیار كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان
بسیاری از کودکان و نوجوانانی که در مناطق روستايي، دور و محروم زندگی می کنند، بسیار 
سخت به کتاب هاي مناسب سن خود دسترسي دارند. کتاب خانه های سیار کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان براي حل اين مسئله شکل گرفتند و با گسترش فعالیت هاي اين کتاب خانه ها 
در چند دهه ي اخیر، اين مشکل تا حد زيادی برطرف ش��د. کتاب خانه های سیار کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان خودروهايی هستند که به شکل کتاب خانه آماده شده اند و تعداد زيادی 
کتاب و تجهیزات فرهنگی درون خود دارند. مربیاني که گرداننده ي اين کتاب خانه هاي سیارند، با 
اين خودروها به روستاهاي دور و نزديك، مناطق حاشیه اي و شهرهای کوچك و دور سر می زنند، 
کودکان و نوجوانان را به  عضويت کتاب خانه درمي آورند، برايش��ان قصه مي گويند، نمايش اجرا 
مي کنند و به آن ها کتاب امانت می دهند. در حال حاضر بیش  از 100 کتاب خانه ی سیار در گوشه 
و کنار کشور فعالیت مي کنند. امسال چهارمین باری اس��ت که اين کتاب خانه ها برای دريافت 

جايزه ی جهانی آستريد لیندگرن و در بخش ترويج کتاب خوانی نامزد می شوند. مهدی حجوانی
مهدی حجوانی از آن آدم های پشت پرده است؛ يعنی کس��انی که در انجام کارها نقش مهمی 
دارند، اما معموالً کم تر به چشم می آيند. او هم نويسنده است و هم مترجم. کتاب های زيادی مثل 
»الف دال میم«، »يك آسمان خبر«، »احمد آقا« و »جیلی بیلی و پیشی« را نوشته و کتاب های 
زيادی مثل »سفر باورنکردنی ادوارد«، »آتشی باالی کوه« و »از اين سو تا آن سوی رودخانه« را 
ترجمه کرده است، اما همان طور که پیش تر گفتیم در جايزه ی جهانی آستريد لیندگرن در بخش 
مروجان کتاب خوانی نامزد شده است. چرا که در بسیاری از اتفاق های مرتبط با ادبیات کودك و 
نوجوان در کشور نقش داشته است. او در شکل گیری انجمن های مهمی مثل انجمن نويسندگان 
کودك و نوجوان، انجمن تصويرگران کتاب کودك و مرکز مطالعات ادبیات کودك نقش داشته؛ 
مؤسس مجالت مهم و تخصصی مانند کتاب ماه کودك و نوجوان و پژوهشنامه ی ادبیات کودك و 
نوجوان بوده، کالس های فراوان داستان نويسی برگزار کرده و حتی شکل گیری فهرست و جايزه ي 
الك پشت پرنده، که هر فصل منتظر اعالم کتاب های منتخبش می مانیم، هم به پیشنهاد او بوده 

است.

او در کشور جايزه های زيادی گرفته و دو تا از 
داستان هايش هم در کتاب های درسی دوم و 

چهارم دبستان چاپ شده است.
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