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مسافران سرزمین پیپی جوراب بلند

سالم  همسايهها؟!

تصويرگري :بابك قريب

بچه ها   زمين ر ا  
نجات مي دهند

داستان ريسمانها و سياهچالهها

دادههـا نميميـرنـد!

من مارمولک فراکپوش هستم .اینجا ،یعنی در کافهی «آلبرت اینشتین»،
یا همان عموآلبرت خودمان ،زندگی میکنم .رییس و کافهچی اینجا عموآلبرت
است و گاهی آن مرد کاله به سر« ،وِرن ِر هایزِنبرگ» برای نواختن پیانوی قدیمی
گوشهی کافه به اینجا میآید.
امروز خیلــی عصبانــی بــود و وقتی داشــت کالهــش را روی ســرش
میگذاشــت تا از کافه برود گفت« :اگــه تنها چیزی که توی ایــن کافه نباید
درپوش
ِ
خاک بخــوره کالویههــای این پیانوی فکســنیه ،دســتکم کلیــ ِد
پیانو رو به میخی باالی ســرش آویزون کن ،تــا بتونم اين لندهــور رو بازش

مهسا لزگي

کنم».
خب مشخص شد که چرا از عصبانیت سرخ شده بود .عموآلبرت با دلواپسی
گفت« :کلید باید همینجاها باشه ...خودت میدونی که حافظهی خوبی ندارم»...
ـ پس دست از قفلکردن اون فکسنی بردار...
قبل از اینکه 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 میری ورنر ،بشین یه دست
گل یا پوچ بازی کنیم».

پادشاه سيارك 325
و طلوع خورشيد

مدرسهي خوب
مدرسهي بدون زباله!

فريبا خاني

بعضي روزها ميتوانيم پادش��اه سيارك  325در
داستانِ ش��ازده كوچولو باشيم! پادشـ�اهي تنها در
س��يارك كوچك خودمان .خيلي كي��ف ميدهد.
ال دسـ�تور
ميتوانيم به كائنات دسـ�تور بدهيم .مث ً
بدهيم كه خورشيد طلوع يا غروب كند اما به وقتش.
باد بوزد و برگهاي تازهي نارنجي شدهي درختان را
به زمين بريزد؛ باز هم به
وقتش .كتاب شازده
كوچولو ،شـ�اهكار
است و در هر بخش
آن درس و نكتهاي تازه
هس��ت .فك��رش را بكنيد،
تنها س��اكن يك سيار هي
كوچك باشيد و فكر كنيد
پادشاهيد.
در بخشــي از ايــن
كتـ�اب ميخوانيـ�م كه
شازده كوچولو با پادشاه
سـ�يارك  325ديـ�دار
ميكند .شــازده كوچولو
چوــن از راه دوري آم��ده
خسته و خوابآلود است .در
حضور پادشاه خميازه ميكشد،
اما پادشاه به او تذكر ميدهد« :خميازه كشيدن در حضور سلطان از نزاكت به دور است؛ اين كار
قدغن است!» شازده كوچولوي باهوش توضيح ميدهد كه چرا خسته است و چرا خميازه ميكشد
و پادشاه به او اجازهي خميازه كشيدن ميدهد .بعد شازده كوچولو از پادشاه ميپرسد« :پادشاه،
شما به چه چيزي سلطنت ميكنيد؟» و پادشاه پاسخ ميدهد« :به همه چيز!» و با حركت دست
به سياركها اشاره ميكند .شازده كوچولو از پادشاه ميخواهد كه حاال كه به همه چيز سلطنت
ميكنيد؛ دستور بدهيد كه خورشيد غروب كند؛ چون من دوست دارم ،غروب خورشيد را ببينم.
اما پادشاه ميگويد« :به وقتش تو غروب خورشيد را هم خواهي ديد!» بعد مثال ميزند كه اگر ما
به كسي امر كنيم؛ كه همين اآلن مثل شب پره از يك گل به گل ديگر بپرد يا يك قصهي سوزناك
بنويس��د يا نه مثل مرغ دريايي درآيد و او اجرا نكند؛ ما مقصريم يا او؟ شازده كوچولو ميگويد:
«معلوم است ما!» وقتي ش��ازده كوچولو از ديدن غروب خورشيد نااميد ميشود؛ سعي ميكند
كه از سيارك خارج شود .پادشاه از او ميخواهد كه بماند .به او وعده ميدهد كه وزير دادگستري
باشد؛ شازده كوچولو تعجب ميكند .او ميگويد« :اينجا كه كسي نيست تا او را دادگاهي كنم؟»
و پادش��اه ميگويد« :ميتواني خودت را دادگاهي كني و اين سختترين كار دنيا است!» راست
ميگويد دادگاهي كردن ديگران چه آسان و دادگاهي كردن خودمان چه سخت است!حاال بيا فكر
ال چرا پادشاه سيارك  325باشيم ،ميتوانيم شازده كوچولو
كنيم پادشاه سيارك  325هستيم .اص ً
باشيم كه هم ه چيز جهان را جور ديگر ميبيند و عاشق طلوع و غروب خورشيد است اما به وقتش!

ورنر هایزنبرگ نگاه تندی به ساسکیند انداخت و کالهش را روی سرش محکم
کرد و رفت .لئونارد ساسکیند با قدمهای بزرگ به سمت ما آمد و یکی از صندلیها
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،
طوریکه پشتش هیچ تکیهگاهی نباشد و روبهرویش پشتی صندلی .عموآلبرت
دستی به ســبیلش کشــید و زیر لب گفت« :تقصیر منه ،بهش میگم بیا واسه
چندرغاز پیانو بزن ،ولی معلوم نیست کلید پیانو را کجا گذاشتم».

«مدرسهي خوب ،مدرســهي بدون زباله
اســت!» اين عنوان يك اينفوگرافي اســت
كه سازمان مديريت پســماند ،در آغاز سال
تحصيلــي آن را بــراي دانشآمــوزان تهيه
كرده و در اختيار مدارس قرار داده اســت.
در اين اينفو گرافي ميخوانيم« :در مدرسه،
گروههاي داوطلب مديريت پسماند تشكيل
بدهيم و با دوســتانمان در مورد پسماندها
و بازيافت صحبت كنيــم .دوم اين كه جاي
مناسب براي مخازن پســماند خشك و تر را
در مدرسه شناسايي كنيم و به مدير مدرسه
پيشــنهاد بدهيم كه باهمكاري شــهرداري
بــراي كالسهــاي درس و ديگــر فضاهاي
مدرسه ،مخازن تفكيك پســماند تهيه كند.
با دوستانمان قرار بگذاريم كتاب و دفترهاي
ســال گذشــته را به جاي ســطل زباله به
غرفههاي بازيافت نزديك مدرســه تحويل
بدهند.
در بخشــي ديگر از ايــن اينفوگرافي آمده
است كه روش توليد كمپوست را در مدرسه
يادبگيريم و تا حد امكان از پسماند برگهاي
خزان شده براي توليد كود كمپوست با خاك
برگ استفاده كنيم ،اينطوري به درختها و
گلهاي حياط مدرسه هم كمك ميكنيم!»
ما بيش از  14ميليون دانشآموز در كشور

داريم كه فكر كنــم اين تعــداد دانشآموز
ميتواننــد ســهم مهمــي در حل مســائل
زيســتمحيطي كشورمان داشــته باشند.
همانطور كــه ميدانيد جمعهي گذشــته
دانشآموزان بسياري از كشورها در اعتراض
بــه گرمايش زميــن با حمــل پالكاردهايي
راهپيمايي كردند و از دولتها خواســتند كه
بيشتر به مسائل زيستمحيطي توجه كنند.
پس دانشآموزان در سراسر جهان خواستار
زمين سبز هستند.
امسال با شروع ســال تحصيلي برنامههاي
گوناگونــي درحوزهي مديريت پســماند در
مدرســهها اجرا ميشود .ســعيده كريمي،
مدير مركز آموزش پسماند شهرداري تهران
ميگويــد« :مركز آمــوزش پســماند ،مثل
سالهاي گذشته ،هر روز ميزبان دو مدرسه
خواهد بود و دانشآموزان در اردويي دو ساعته
ميتوانند بــا روند توليد و نحــوهي مديريت
پسماندهاي شــهري آشنا شــوند .مديران
مــدارس ميتوانند در تماس بــا مركز براي
برگزاري اين اردوها اقدام كنند» .
او همچنين توضيح ميدهد« :كارشناسان
آموزش پســماند در مناطق  22گانهي شهر
تهران حضور دارند و بــا هماهنگي قبلي به
مدرسهها ميروند و در اين زمينه آموزشهاي

الزم را بــه دانشآموزان ميدهنــد .ارائهي
پوســترها و موشــنگرافيهاي متنوع هم
ميتواند سطح دانش و اطالعات دانشآموزان
را در خصوص پسماند باال ببرد».
كريمي توضيح ميدهد «:در فضاي مجازي
در ماه محرم ،كمپين #پس_از_اين راه افتاد
كه همچنان ادامه دارد موضوع اين كمپين،
پسماندها و توليد كمتر پسماند است» .
شايد اين پرسش به ذهن بسياري از ما بيايد
كه چگونه ميتوانيم در شــمار دانشآموزانِ
دوستدا ِر محيط زيست باشيم؟
در فضاي مجازي و شــبكههاي اجتماعي
ميتــوان فيلمهــاي كوتاهي متناســب با
اين پرســش تماشــا كــرد  .ايــن فيلمها با
محتواي«چگونه دانشآموز محيطزيســتي
باشيم؟» توصيههاي مهمي دارند ،مانند اين
كه به جاي خريد خوراكيهاي بســتهبندي
شــده ،از خانه خوراكي برداريم يــا به جاي
استفاده از ليوان يكبار مصرف از ليوانهاي
قابل شستوشو يا قمقمه استفاده كنيم و بهتر
است كه آب معدني نخريم .در بوفهي مدرسه
از سُ سهاي يكبار مصرف تهيه نكنيم و براي
آوردن خوراكي از ظرفهاي با دوام استفاده
كنيم نه كيسهي نايلوني و ظرف هاي يكبار
مصرف!

ساسکیند با صدایی که موقع بههیجان آمدن نازک میشد فریاد زد« :اینکه
کاری نداره آلبرت!»
عموآلبرت که هنوز داشت دور و بر را وارسی می کرد گفت« :چی؟»
ساسکیند گفت« :شــرلوک هولمز میگه وقتی چیزهای نامحتمل رو حذف
کنی ،چیزی که باقی میمونه باید درست باشه ،هرچند چیز باقی مونده ،خیلی
نامحتمل باشه».
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يادمان باشد
* يادمــان باشــد؛ ازنمايشــگاه
تصويرگري «صلــح را بايد از كودكي
آموخت!» در گالري الله ديدن كنيم.
انجمن تصویرگران ایران و شــورای
کتاب کودک اين نمايشگاه را برگزار
كردهاند .در اين نمایشگاه بینالمللی
ميتوانيم آثــاری از تصویرگران ۲۱
کشور جهان راببينيم.
گالــري الله(خيابــان فاطمــي،
ضلع شــمالي پارك الله) از شنبه تا
پنجشنبه ميزبان عالقهمندان است.
* امسال در شهر تهران  268مدرسه بازگشايي شــده و كلي برنامه براي
روزهاي اول مهر برنامهريزي شــده؛ اما جالبترين برنامه به نقل از مجتبی
دانشور ،مدیرکل آموزشهای شهروندی شهرداری تهران ،برگزاري  366تور
گردشگري براي دانشآموزان است.
*يادمان باشد از نمايشگاه «تصويرسازي عاشــورا» در موزهي امام علي
ديدن كنيم .اين نمايشگاه تا  28مهر داير است و  ۲۰اثر از  ۲۰هنرمند تصویرگر
فعال و شناختهشده ،نمايش ميدهد .برای دريافت اطالعات بیشتر ميتوان با
تلفن  ۲۲۰۲۴۸۴۸تماس گرفت.
ع

* داوران بخــش منطقهای
بیســتودومین جشــنواره
بینالمللی قصهگویی معرفی
شــدند :رضا بابــک ،عباس
جهانگیریان ،علــی خانجانی،
مریم ســعادت ،حمید گلی و
محسن هجری.
بهگــزارش روابطعمومی
کانــون پــرورش فكــري
كودكان و نوجوانــان ،مرحله
منطقهای بیستودومین جشــنوارهي بینالمللی قصهگویی از  ۱۸آبان تا 4
آذر  ۱۳۹۸در اســتانهای آذربایجان غربی ،لرستان ،فارس ،خراسان رضوی
و گلستان برگزار میشود و نفرات برتر  ۳۱جشــنوارهي استانی ،برای راهیابی
به مرحلهي ملی و بینالمللی تواناییهای خــود را در معرض دید داوران قرار
میدهند.
*يادمان باشد به مناسبت «هفتهي دفاع مقدس» تا شنبهي آينده ،ششم
مهر بازديد از موزهي انقالب اسالمی و دفاع مقدس رايگان است .ساعت بازديد
از موزه در روزهای شنبه تا پنجشنبه از ساعت  9تا  21و در روز جمعه  10تا 21
است .موزهي انقالب اسالمی و دفاع مقدس در بزرگراه شهید حقانی ،خیابان
سرو ،روبهروی پارک طالقانی قرار دارد.
*يادمان باشد نمایشــگاه عکسهای تاریخی با عنوان «تعزیه و تکیه» در
ن عكسها
موزهي عکسخانهي شهر تا  18مهر برپاست و هنوز براي تماشاي اي 
فرصت داريم .در تمــاس با تلفن  ۸۸۸۴۸۹۹۳ميتــوان اطالعات بیشتري
دريافت كرد.
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عموآلبرت که حســابی کالفه شده بود
گفت« :خب ،بگو به من اینجای نامحتمل
کجاست لئونارد هولمز؟ روی یه میخ باالی
سر پیانو؟ بهجای این حرفا اگه نمیخوای
بهم کمک کنی تا کلید رو پیدا کنم ،الاقل
یه میخ بزن باالی پیانو تا یادم بمونه وقتی
پیدا شد اونجا آویزونش کنم».
ساســکیند خم شــد و چیزی از روی
 دكمه؟زمین برداشــت و توی مشتش گرفت .هر پیری میکرد .اما تا جایی که مــن یادم میآید هیچوقت پیدا نشه ،برای اینکه از این جهان محو
 هرچي.دو دستش را مشت کرد و رو به عموآلبرت همیشــه کمحافظه بود و ربطی به سن و سالش بشه و هوش و حواس من رو مسخره کنه»...
 هرچهقدر نامحتمل باشه مهم نیست آلبرت،ـ پیپ؟ پیپ یا کلید اینشتین؟
گرفت« :حدس بــزن توی کــدوم یکیه نداشت .ساسکیند جوری نیمخیز شد که نزدیک
عمو آلبرت ســرش را باال گرفت و گفت« :ها؟ وقتی همهی چیزهای نامحتمل حذف شده ،دیگه
آلبرت ،بجنب مــن ازت انتظار بیشتری بود از روی صندلیاش ســقوط کنــد و با همان
دارم».
مهم نیست چیز باقیمونده چهقدر نامحتمله .تو
صدای جیغ ناشــی از هیجان ،داد زد« :اما تو یه حاال هرچی لئونارد .چهفرقی میکنه؟»
 دقیقاً ،فرقی نمیکنــه .اطالعات اطالعاته هنوز نتونستی تشخیص بدی توی کدوم دستمه؟آلبرت اینشتین با بیحوصلگی پاهای پیرمرد کوچولو و نحیفی آلبرت! جِ رمت کمتر از
عمو آلبرت ســبیلش را جوید و گفت« :من از
و اطالعــات فناناپذیــره .حتی اگــه از نقطهی
برهنهاش را که توی دمپایی بود روی زمین اونه که سیاهچاله بشی».
میکشید و دور و بر را نگاه میکرد .اما من
بعد همانطور که هنوز دستهایش را مشت بیبازگشت گذشته باشــه .تو فقط نمیبینیش روی دستهات تشخیص نمیدم».
لئونارد ساسکیند با خوشحالی جیغ کشید:
فکر میکردم شــاید دنبال پیپش باشــد نگه داشته بود ســر جایش آرام گرفت« :تو هنوز آلبرت .مثل اینکه نمیبینی چی توی مشت منه.
«درسته ستارهی پیر عزیز من .جواب درسته .این
چون بههرحال اگر کلید را هم پیدا میکرد مثل یک ستارهی سینمایی میدرخشی آلبرت .حاال توی کدوم دستمه؟
عموآلبرت ،قهوهاش را تا آخر ســر کشــید و دستها نشون نمیدن چی توشونه .اما اون چیز،
هایزنبرگ که دیگر رفته بود .ساســکیند بگو توی کدوم دستمه؟»
با دهــان نیمهباز چشــمهای ریزش را به
عمو آلبرت به قهوهاش چشم دوخت و گفت :گفت« :اون دکمهی لعنتی افتاده توی سیاهچاله اون کلید ،اون پیپ ،اون دکمهی لعنتی توشه».
بعد دستهایش را باز کرد .توی یکی از آنها
عموآلبــرت دوختــه بــود« :اطالعــات «اما پیپ لعنتی از نقطهی «بیبازگشت» گذشته و گموگور شــده ،اونوقت تو دربارهی چیزهای
یک میخ بود.
فناناپذیرند آلبرت اینشــتین .نمیخواد ساسکیند .برای مسخرهکردن من ،برای اینکه نامحتمل سخنرانی میکنی؟»
نگران باشی .چیزی گم نمیشه .پس بگو
توی کدوم دستمه».
عموآلبرت برای خــودش یک فنجان
قهوه ریخت و نشست پشت میز رو به روی
سیاهچاله به ناحیهای از فضازمان گفته ميشود که آثار
ساسکیند و گفت« :میدونی داری به چی
گرانشیاش بسيار نیرومند است؛ آنقدر که هیچچیز حتی نور نمیتواند از این
نگاه میکنی لئونارد؟»
جرم به اندازهی
میدان گرانشی بگریزد .نظریهی نسبیت عام اینشتین پیشبینی میکند که يك ِ
لئونارد ساســکیند که هنــوز با همان
کافی فشرده ،میتواند باعث تغییر شکل و خمیدگی فضازمان و تشکیل سیاهچاله بشود .هیچچیزی پس از عبور از
حال به عموآلبرت خیره شــده بود گفت:
مرز این ناحیه نمیتواند به بیرون برگردد؛ اين مرز را «افق رویداد» مینامند .سیاهچالهی ستارهای در جریان فروپاشی يك
«به چی؟»
ستارهی بزرگ و هنگام انفجار ،در پایان چرخهی زندگی ستاره بهوجود میآید .آنچه که ساسکیند دربارهی سیاهچالهها نشان
عموآلبرت کمی از قهوهاش نوشــید و
داد حفظ قانون فناناپذیری اطالعات است .یک قطعه فیلم هولوگرام را در نظر بگیرید .از روی این فیلم ،حتی اگر آن را با میکروسکوپ
گفت« :به یک ســتارهی خیلــی پیر .من
بررسی کنید نمیتوانید بگویید چه اطالعاتی در آن نهفته است .تنها یک فیلم دو بعدی نامفهوم است .اما اگر روی هولوگرام نور تابیده
قدرت اینرو نــدارم کــه در برابر نیروی
شود آنگاه یک تصویر سه بعدی کامل و مشخص ظاهر خواهد شد .یعنی اطالعات این تصویر سه بعدی و واقعی ،در صفحه ی هولوگرام دو
جاذبهی خودم مقاومت کنم چه برسه به
بعدی ،به گونهای که برای ما با دیدن فیلم آشکار نیست ،نهفته شده است .ایدهی ساسکیند برای اطالعات سقوط کرده در سیاهچاله نیز
نیروی جاذبهی تو .مــن دارم توی خودم
بيرون سیاهچاله
به این مثال شباهت دارد .وقتی چیزی درون سیاهچاله میافتد و از افق رویداد عبور میکند .برای مشاهدهگری که
ِ
فرو میرم .من دارم به ســیاهچاله تبديل
قرار دارد ،محو و نابود میشود .اما این مثل نگاهکردن به فیلم هولوگرام است که به نظر اطالعاتی ندارد .درواقع سطح دو
میشــم لئونارد ،دیگه نشــنوم دربارهی
بعدی سیاهچاله ،حاوی اطالعات از چیزي سه بعدی است که داخلش افتاده است! دستاورد این ایدهی بزرگ ،فقط
انتظار داشتن از من حرفی بزني»...
به موضوع سیاهچالهها محدود نميشود و فیزیکدانان را بر آن داشت که به واقعیت از دریچهی دیگری
وقتی حافظه و حواسپرتیاش برایش
نگاه کنند و این ایده حتی برای توصیف جهان هم به کار رفت.
دردسر درســت میکرد ،حسابی احساس

دادههـا نميميـرنـد!

او        میخواست اینشتین بشود!

لئونارد ساسكيند /تولد 1940 :در نيويورك /مرگ :برخالف انتظار هنوز زنده است.
لئونارد ساسكيند ،یکی از فیزیکدانان نظری بزرگ جهان و استاد فیزیک نظری دانشگاه
استنفورد ،به پدر نظریهی ریسمان معروف است .عالقهمندي پژوهشی او حوزههای زیادی
را در بر میگیرد از جمله :نظریهی ریسمان ،نظریهی میدان کوانتومی ،مکانیک آماری کوانتومی و
کیهانشناسی کوانتومی .او عضو آکادمی علوم آمریکاست .او در خاطرات خود تعریف میکند« :وقتی به
پدرم گفتم میخواهم فیزیکدان بشوم ،او گفت :میخواهی در یک داروخانه کار کنی؟ گفتم :نه ،من نمیخواهم
داروساز بشوم میخواهم اینشتین بشوم! و او زد به سینهام و گفت :تو نمیخواهی مهندس بشوی ،میخواهی
اینشتین بشوی!» همچنین تعریف میکند« :وقتی ۱۶ساله بودم لولهکشی میکردم ،اما این کاری نبود که بخواهم
در بقیهی زندگیام آن را ادامه بدهم .اما تفسیرها و تشبیهاتی که در فیزیک به کار میبرم ارتباط نزدیکی با
لولهکشی دارد! تشبیهی که بارها برای سیاهچاله بهکار بردهام آبی است که از راه لوله ،پایین کشیده میشود و
بعضیها هم گفتهاند ابداع نظریهی ریسمان که ارتباط نزدیکی با لوله دارد ،باید کار ساسکیندِ لولهکش باشد!»
وقتی ساسکیند اولین ایدهی انقالبیاش را مطرح کرد ،کارشناسان بررسی مقالهاش گفتند كه این مقاله
آنقدر خوب نیست كه چاپ بشود ،اما با گذشت زمان درستی ایدهی انقالبی او دربارهی ریسمانها
بر فیزیکدانان روشن شد .از کارهای مهم ساسکیند پژوهش دربارهی سیاهچالههاست .او
مناظرهی مشهوری با فیزیکدان برجسته« ،استیون هاوکینگ» دربارهی پایستگی
اطالعات در سیاهچالهها داشته است.

كافهْ علم 3-

سياهچالهها و اطالعات گمشده

برداشت هنرمند از از سيارهي فراخورشيدي كي18-2بي ( /)K2-B12سازمان ناسا

سالم  همسايهها؟!
علي مولوي

با اينكه بيش از هفت و نيم ميليارد نفريم ،اما باز هم احساس
تنهايي ميكنيم! فرقي ندارد كارشناس نجوم باشيم يا هيچچيز
از دنياي باالي سرمان ندانيم؛ هروقت كه به ستارههاي آسمان
نگاه كردهايم يا هروقــت كه فيلمي فضايي يــا علميتخيلي
ديدهايم ،به موجــودات فضايي از هرنوعش فكــر كردهايم؛ از
موجودات تكسلولي گرفته تا انســانهايي شبيه خودمان يا
هيوالهايي كه ميخواهند سيارهي ما را تصرف كنند! شايد از
ابتداي تاريخ تا امروز ،اين هميشگيترين سؤال بشر بوده باشد؛
ما ساكنان زمين ،در جهان تنها هستيم؟
دوهفته پيش ،خبر مهمي در نشريهي «نيچر آسترونومي»
منتشــر شد كه شــايد آن را شــنيده باشــيد .محققان کالج
دانشگاهی لندن با استفاده از دادههای تلسکوپ فضایی هابل،
توانســتند بخار آب را در جو ســیارهای بهنام «كي18-2بي»
( )K2-18bکشــف کنند .اتفاق مهمي كه پيش از اين سابقه
نداشته و ما را كمي به رؤياي تنهانبودن در جهان نزديك كرده
است.
این ســیارهي فراخورشــیدی كه اولينبار در سال 2015
ميالدي با تلسكوپ فضايي كپلر مشاهده شد ،یک «ابرزمین»

است .ابرزمين ،به سيارهاي فراخورشــيدي گفته ميشود كه
جرمي باالتر از كرهي زمين دارد ،اما به مراتب از غولهاي يخي
منظومهي شمســي ،يعني اورانوس و نپتون كه  14/5برابر و
17برابر كرهي زمين جرم دارند ،كوچكتر است.
در اطالعات اوليه ذكر شــده بود كه سيارهي كي18-2بي،
حدود  110ســال نوري با كــرهي زمين فاصلــه دارد ،اما در
اطالعات تكميلي و بررســيهاي تازه ،فاصلهي اين ســياره با
زمين 124 ،سال نوري تخمين زده شده است.
پروفسور «جیووانا تینِتی» سرپرســت اين مطالعه از كالج
دانشگاهي لندن دربارهي اين ســياره به مجلهي استراليايي
كاسموس گفته است« :ســتارهي مركزي اين منظومه بسيار
كوچكتر و سردتر از خورشيد است و به همين دليل در مقايسه
با منظومهي شمسي ،منطقهي حياتمندي در آن خيلي به مركز
منظومه نزديكتر است».
اين سياره هر ۳۳روز یکبار بهدور ستارهي خود میچرخد؛
ســتارهاي كه در اصطالح نجومي« ،کوتولهي ســرخ» ناميده
ميشود ،نامي كه به ستارههایي سرخرنگ داده شده که جرمی
کمتر از نصف جرم خورشــید دارند .قطر این سیاره  2/3برابر

كرهي زمین و نيروي گرانش آن هشت برابر زمین و دماي آن
بين صفر تا  40درجهي سانتيگراد است و بین 0/01درصد تا
 ۵۰درصد بخارآب در جو خود دارد.
این برای اولینبار است که دانشــمندان موفق شدهاند در
جو یک سیارهي ابرزمین ،بخار آب پیدا كنند .البته مشاهدهي
بخارآب در غولهای گازی رایج اســت و سیارههای مشتری،
زحل ،اورانوس و نپتون هــم در جو خود بخــار آب دارند ،اما
وجود آب روی یک سیارهي ســنگی ،اتفاق بسیار نادري است
كه باعث میشود کشف بخار آب و احتماالً باران در سیارههايي
مثل كي18-2بي ،پیشرفتي شگفتانگيز باشد و اميدها را براي
پيداكردن سيارهاي كه ميزبان ميكرو اورگانيزمهاي زنده هم
باشد ،بيشتر كرده است.
«آنجلوس سیاراس» از ستارهشناسان کالج لندن دربارهي
وضعيت اين ســياره گفته اســت« :این اولینباری اســت که
دانشمندان موفق به کشف ســیارهاي قابل سکونت با دمایی
مناسب میشوند که حاوی آب است .این سیاره بهترین گزينه
برای سکونت در حال حاضر است».
تیم محققان دانشــگاه کالیفرنیا برای بررسی اتمسفر این

تصويرگري :بابك قريب

آسمانشب

نگاهي به كشف بخار آب در سيارهي «كي18-2بي»

سیاره ،دوسال پس از شناسایی آن توســط کپلر ،از تلسکوپ
فضایی هابل اســتفاده کردند و اطالعات بهدست آمده از نور
کوتولهي ســرخ میزبان را همزمان با حرکــت كي18-2بي
بهدور آن در هشــت موقعیت مختلف تحلیل کردند .اطالعات
بهدســتآمده نشــان داد که همزمان با عبور كي18-2بي از
مقابل کوتولهيسرخ ،طول موجهای نوری که توسط آب جذب
میشوند ،ناگهان افت میکنند و با حرکت سیاره ،مجددا ً زیاد
میشوند.
خانم تینتی در اینباره گفته است« :در کمال تعجب ما شاهد
اثر بسیار قوی بخار آب در جو این سیاره بودیم .این در وهلهي
نخست یعنی اینکه ســیارهي مذکور برای خودش جو دارد و
دوم اینکه حاوی مقدار قابل توجهی آب است».
خانم تينتي اضافه ميكند« :ما مطمئنيم كه عالوه بر بخار
آب ،مقداري هيدروژن و هليُم در اتمسفر اين سياره وجود دارد.
ال چيز ديگري نميتوانيم بگوييم و بايد منتظر نسلهاي
اما فع ً
بعدي تلسكوپها باشيم».
پروفسور تينتي ،هدايت تيمي را براي ارسال يك تلسكوپ
فضايي به مدار زمين برعهده دارد كه مأموريت اصلي آن ،بررسي
تركيبهاي شيميايي سيارهها خواهد بود .اين تلسكوپ كه به
«آريل» مشهور است در ســال  2028ميالدي به فضا پرتاب
خواهد شد ،بخشي از برنامهي «كازميك ويژن» (نگاه كيهاني)
آژانس فضايي اروپا است.
محمدرضــا نــوروزي ،كارشــناس نجوم و منجــم آماتور
نيز دربــارهي وضعيت ســيارهي كي18-2بــي در صفحهي
اينستاگرامش نوشــت« :اندازه و جاذبهی سطحی این سیاره،
خیلی از زمین بیشتر است و میزان تابشهای ستارهی مادر بر
سطح آن میتواند خیلی خطرناک باشد».
او ميگويد« :اين ســياره ،ســنگی اســت و در منطقهی
حیاتمندی قرار دارد .منطقهی حیاتمنــدی ،به منطقهاي
پيرامون يك ستاره گفته ميشــود كه در آن ،دما و تابشهای
ستاره در حدی است که آب میتواند بهشکل مایع روی سطح
سیاره باقی بماند».
نوروزي دربارهي احتمال وجــود حيات در كي18-2بي ،با
دادههاي فعلياي كه در دست داريم ميگويد« :همانطور كه
ميدانيد ،جرم این سیاره تقریباً هشت برابر كرهي زمین است،
پس بدیهی است که گرانش زیادی دارد و از سوی دیگر ،فعالیت
شدید ستارهی مادر این ســیاره باعث میشود انتظار چندانی
نداشته باشیمکه حیاتی همانند آنچه روی زمین داریم ،روی
این سیاره ببنيم و بهنظر نميرسد جای مطلوب و آرامی برای
حیات شناختهشده و مرسوم ما روی زمین باشد».
اينكه روي ســطح كي18-2بــي ،آب و نوعــي از حيات
وجود دارد يا نه ،سؤالي اســت كه در ادامهي تحقيقات برروي
اين سياره و در سالهاي آينده مشــخص خواهد شد ،اما اين
كشــف بزرگ ،همهي ما را اميدوارتر از قبل كرده كه در جهان
تنها نباشــيم و به اميد روزي بمانيم كه بتوانيم با همسايههاي
احتماليمــان در منظومههــاي ديگر ارتباط برقــرار كنيم و
برايشان پيام بفرستيم و بگوييم« :سالم همسايهها!»

پويش ملي نامگذاري يك سيارهي
فراخورشيدي و ستارهي مادر

توبگو
اسمشان را
چه بگذاريم!
اتحاديهي بينالمللي نجوم ( ،)IAUبه کشورهایی که طرح
خود را به تأیید این اتحادیه رساندهاند ،امکان برگزاری پویش
(کمپین) ملی برای نامگذاری يك ســیارهي فراخورشیدی و
ســتارهی آن را میدهد تا نام برگزیدهي خود را برای ســتاره
و ســیارهي مذكور انتخاب كنند .این نام پــس از تصویب در
اتحادیهي بینالمللی نجوم ،برای همیشه ماندگار میشود.
برگــزاري پويــش ملــي نامگــذاری ســتارهي مــادر
«اچدي )HD175541( »175541و سیارهي فراخورشیدی
«اچدي175541بي» ( )HD175541bكه در صورت فلكي
مار قرار دارنــد ،برعهدهي کمیتهاي متشــكل از نمایندههای
سازمان فضایی ایران ،انجمن نجوم ایران و نهادهای تأثیرگذار
رســانهای در ترویج علم مانند مجلهي نجوم ،مجلهي رشــد
جوان ،روزنامهي جامجم و چهرههای شناختهشدهي حوزهي
ترویج نجوم در ایران و هماهنگکنندهي ملی کمیتهي ترویج
اتحادیهي بینالمللی نجوم در ایران است.
این کمیتــه از طــرف اتحادیــهي بینالمللــی نجوم در
مرحلهي نخست ،نام پيشنهادي اين ستاره و سياره را در قالب
پیشنهادهای  100کلمهای از عموم شهروندان ایرانی دریافت
ميکند و پس از داوري در کمیتهي ملی 10 ،نام برگزیده برای
سیارهي فراخورشیدی و  10نام برگزیده برای ستارهي مادر را
به رأي عمومي ميگذارد.
اين پويش كه از  13شهريورماه همزمان با روز بزرگداشت
ابوريحان بيروني آغاز شــده ،تا هشــتم مهرمــاه ادامه دارد و
عالقهمندان ميتوانند بــا مراجعه به ســايت iranplanet.
 ،irنام پيشــنهادي خود را براي اين سياره و ســتارهي مادر
همراه با توضيحي  100كلمهاي دربارهي اين انتخاب به ثبت
برسانند.
پس از داوري اوليه ،در مرحلهي دوم  10نام برتر از  29مهر
تا  9آبان به صورت پيامكي به رأي عمومي گذاشته ميشوند و
در نهايت نامهاي منتخب براي اين ســيارهي فراخورشيدي و
ستارهي مادر به همراه دو نام پشتيبان به اتحاديهي بينالمللي
نجوم اعالم ميشود .پس از تصويب اين نامها در اتحاديه ،نامهاي
مصوب بيش از  80كشــور جهان كه در اين پــروژهي جهاني
مشاركت داشتهاند تا نيمهي ديماه اعالم ميشود.
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تصويرگري :مجيد صالحي

اسم گروه ما «مافيا» است كه از اول حرف متينروپايي ،احمدپسته ،فرزادكرگدن ،ياورنردبون و اردالنخان،
يعني خودم ساخته شده.
اول اينكه بچههاي كالس هشتم بيجا كردهاند كه ميگويند اين گروه ،امسال تشكيل شده كه آقاي رضايي ،ناظم جديد را
فيتيلهپيچ كند؛ اصالً! همينجا اعالم ميكنم كه ما سالها ،همكالس بوديم و رفيق؛ و اين گروه را تشكيل داديم تا فقط زنگهاي
تفريح ،خوراكيهايمان را دور هم بخوريم؛ همين!
حاال گاهي هم كِرمهاي توي باغچهي مدرسه را از سر راه ميبرداريم تا آقاي رضايي و ديگران آزار نبينند؛ باز هم همين!
البته بايد اعتراف كنم كه عاشق آقاي منافي ،ناظم سال گذشته هم هستيم كه نميدانم چرا امسال ما را تنها گذاشت؛ او مردي
پرانرژي و مهربان بود و با همهي ناظمهاي دنيا فرق داشت!
ولي با سرنوشت كه نميشود جنگيد؛ البته ...شايد هم بشود ...نميشود ...ميشود ...نميشود...
اين يادداشتها ،روزنگاريهاي من از ماجراهاي امسال مدرسه است و گروه مافيا!

دوشنبه،اول مهر

سالم دفتر عزيز؛ دلخور نباش .تابستان ،همهچيز حتي روزنگارنويسي هم تعطيل ميشود؛ البته من كه گاهي به تو سر ميزدم! اولين روز مدرسه،
خيلي چسبيد؛ البته كه دلم براي بچهها تنگ نشده بود .آخر تابستان امسال هم مجبور بوديم بيشتر روزها مدرسه برويم و همديگر را تحمل كنيم.
بيشتر هيجان روز اول ،ديدن قيافه و رنگ و لعاب معلمهاي جديد است .هي از اين كالس به آن كالس ميروند و خودشان را معرفي ميكنند.
امسال چندتا معلم جديد داريم؛ مثل اجتماعي ،فارسي ،علوم...
يكي ،از همان اول ،هي از خودش تكوتعريف ميكرد و رتبهي كنكور و اسم دانشگاهش را به رخمان ميكشيد؛ و اينكه با وجود داشتن دكترا،
دوستداشته معلمي را هم تجربه كند و اگر به حرفهايش گوش ندهيم ميگذارد ميرود دنبال دكتريكردنش و از اينجور حرفها.
واي دفترجان ...كيف كردم وقتي احمدپسته گفت« :آقا اگه يهوقت 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 اخموتَخمكرد كه اگر فالن تكليف را انجام ندهيد 48 ،نمره از نمرهي مستمرترم اولتان
كم ميكنم و اگر فالن شعر را حفظ كنيد 128 ،نمره به امتحان كارنامهي ترم دوم پدرتان اضافه ميكنم و...
يوچند سال سابقهي تدريس علوم ،ركوراست گفت« :وقتي به شما قول ميدم ،تا آخر پاش هستم ،شما هم
از آقاي بيات خوشم آمد .با س 
ال اگه يه شب ،حال نداشتين
اگه به من و كالس قول دادين ،تا ته خط همراه باشين ...من چاخانپاخان نميكنم ،شما هم خالي نبندين ،اص ً
تكليف بنويسين ...خب ،ننويسين! بياين سر كالس و بگين ننوشتم ...اما نتيجهش رو هم بپذيرين...

دفتر عزيز! از همان روز دوم ،يكي از معلمها نيامد .البته اگر معلمي نيايد ،كلي خوش ميگذرد؛ بهخصوص كه
ما اولين جلسهي گروه مافيا را ته كالس تشكيل داديم.
تا يادم نرفته تو را از نتيجهي اولين جلسهي 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  ،30ميشه  30ساعت و اين آقمعلمي كه امروز هوس كرده و نيومده30 ،
ساعت از وقت ما رو تلف كرده»...
متين زد روي ميز و گفت« :برو ياورجان ،بهتر كه نيومد ».گفتم« :حاال شايد بيچاره ،ماشينش خراب شده باشه؛ چه
ميدونم مشكلي براش پيش اومده ،مريضي چيزي شده».
احمدپسته خنديد و گفت« :امروز كه روز سهشنبههاي بدون خودروئه» و همه زديم زير خنده.
اين مبصر جديد هي تَق وتَق ميزد روي ميز كه ساكت! تا اينكه فرزاد كرگدن داد زد« :اي وااااااي...
نزن روي ميز پسر ...سرم رفت »...هيكل گندهي فرزاد ،مبصر جديد را قانع كرد تا كمتر روي ميز بزند.

چهارشنبه
كتابهاي قد و نيمقد

امروز تا از مدرسه تعطيل شدم با بابا رفتيم نوشتافزار
فروشي تا خردهفرمايشهاي معلمها را فراهم كنيم .انگار
معلمهاي سرزمين ما از كرهي مريخ آمدهاند و دستشان
توي خرج نيست ،يك دفتر امالي  40برگ +يك دفتر
فارسي  80برگ+يك دفتر يادداشت براي نوشتن واژههاي
جديد+يك دفتر يادداشت براي نوشتن واژههاي قديم و....
اينها ،فقط فرمايشات معلم فارسي بود .انگار خودش يادش
رفته كه نصف صفحههاي دفترها بياستفاده ميماند .حتي
وقتي ياور ،با آن قد بلند گفت« :آقا ...ميشه از دفتر سال
ال نگذاشت حرفش تمام شود و گفت« :بشين
گذشته »...اص ً
ال ياور از جايش
پسر!» و همهي بچهها خنديدند ،چون اص ً
بلند نشده بود!
مشكل دوم ،خريد جلد براي كتابهاي درسي است.
قطع كتاب فارسي ،كوچك ...قطع كتاب رياضي ،بزرگ...
هديههاي آسماني ،كوچك ...علوم بزرگ و...
انگار مؤلفين كتابهاي درسي ،هر كدام در جزيرهاي جدا
زندگي كردهاند و آنها را بدون هماهنگي با هم ،نوشته و
چاپ كردهاند .خوبي كتابهاي بزرگ ،شايد اين است كه
تصويرها كمي بزرگتر است و آدم كمتر دلش ميگيرد.
تازه ،كتابهاي بزرگ ،براي حل تمرين و
ال نميدانم
يادداشتبرداري جا دارد .اص ً
چرا معلم كتابهاي بزرگ ،سفارش
تهيهي دفتر دادهاند.

هزار و يك راه...
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 قيافهاش را هم نميتوانم تحمل كنم.
احساس ميكنم با هزارحيله ،زيرآب آقاي منافي را
زده كه بشود ناظم ما.
اولين جلسهي اضطراري گروه مافيا ،بعد از حضور
متهم رديف اول ،يعني همان آقاي رضايي كه از اين
بهبعد ،براي اختصار ،او را رضايي خطاب ميكنم،
تشكيل شد .نتيجهي جلسهي فوقالعادهي اول،
اميدوار كننده بود .تصميمگرفتيم همهي اعضاي
گروه ،چاپ جديد كتاب «صد و يك راه براي
ذلهكردن معلمها» را بخوانيم.
قبل از جلسه ،يك اتفاق ديگر هم افتاد ،بدون
هماهنگي ،همهي اعضاي گروه مافيا ،وقتي رضايي
حرف ميزد ،سرشان را پايين انداخته بودند و كسي
نگاهش نميكرد .ولي عجيب بود ...حتي يكبار
هم به ما نگفت كه چرا در و ديوار را نگاه ميكنيد...
نميدانم ...شايد از ما حسابي ،حساب ميبرد!
ديگر خوابم گرفته دفترجان ،باي!...

بچه ها   زمين ر ا   نجات مي دهند

طاهره نمرودي

جمعــهي گذشــته ،جمعــهي
دانشآموزان بــود؛ دانشآموزاني كه
خاطرهي ويــژهاي 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 سوختهاي فســيلي و توجه
به تغييرهاي آبوهوايي برگزار شــد.
جمعه ،روز راهپيماييهاي دانشآموزان
بود؛ دانشآموزاني كه اغلب با همراهي
معلمان و خانوادهها از مدرســه بيرون
زدند تا بگويند اگر چيزي قرار اســت
تغيير كند رفتار ماست كه بايد با زمين
و طبيعــت مهربانتر باشــيم .جمعه،
روز دانشآموزان بود تا بگويند بچهها
ميخواهند دنيا را تغيير بدهند ،بچهها
ميخواهند دنيا را نجــات بدهند .اين
جمعهها را از پارسال ،نوجواني سوئدي
به نام گرتا تونبرگ بنيان گذاشت.
داســتان گرتا و «جمعههــا براي
آينــده» از تماشــاي يــك مســتند
شروع ميشــود ،مســتندي دربارهي
پالستيكهاي رها شده در اقيانوسها و
خرسهاي قطبي گرسنه .گرتا تونبرگ
هشت ســاله مستند پالســتيكهاي
رها شده را در مدرســه تماشا ميكند
و تماممدت اشــك ميريزد .خودش از
آن روز اينطور يــاد ميكند« :هنگام
تماشاي مستند ،همهي همكالسيها
نگران بودند ،اما بعــد هركدام به چيز
ديگري فكر ميكردند .من نتوانســتم
اينطور باشــم و آن صحنهها در ذهنم
مانده بودند».
گرتــا بعــد ا ً دربــار هي تغييرات
آبوهوايي اطالعــات بيشتري پيدا
ميكند و اين برايش بســيار عجيب و
شوكآور اســت كه بزرگترها چندان
موضوع را جدي نميگيرنــد .او چند
سال بعد دچار افســردگیميشود و
مدتي به مدرســه نمــيرود .البته در
اين فاصله با پدر و مــادرش دربارهي
نگرانیها و افکارش صحبت میکند و

از طریق عکسها ،مقالهها ،گزارشها
و فیلمهــا اطالعات زیــادی به آنها
میدهــد .همينكه متوجه میشــود
مادر و پدرش بــه حرفهایش گوش
میکنند و توانسته تغییراتی انجام دهد،
تصمیم میگیرد احساس افسردگی را
از خود بیرون کند چون اين احســاس
فقط وقتش را هدر میدهد؛ وقتی که
میتواند از آن براي انجام کارهای بسیار
خوب استفاده كند.
گرتا وقتي اعتصــاب دانشآموزان
مدرســهي پارکلن ِد فلوریدا در برابر
قانــون آزادي خريد و فروش اســلحه
در آمریکا را ميبينــد ،ایدهي اعتصاب
آبوهوایی در ذهنش متولد ميشود.
بهخاطر همين تابســتان پارسال،
يعني دوشــنبه  29مرداد  ۹۷و درپيِ
فاجعههای محیط زیســتی مانند موج

گرما در شــمال اروپا و آتشســوزی
جنگلهــا ،گرتــا تصمیــم ميگيرد
فعاليتش را بهتنهایی آغاز كند .بر روی
یک قطعــه چوب ،عبــارت «اعتصاب
مدرســه براي آب و هوا» را مينويسد
و ســوار بر دوچرخه به سمت پارلمان
ســوئد ميرود .آن روز گرتا از ساعت
هشــت و 30دقيقه صبح تا ساعت سه
بعدازظهر مقابل پارلمان مينشــيند.
روز اول بهتنهايي ايــن كار را ميكند،
اما در روزهاي بعد افــراد ديگري به او
ميپيوندند .خواستهاش اين است كه
مقامات سوئد براســاس توافقنامهي
پاريس ،انتشار كربن را كاهش دهند.
ســرانجام او در شــهريور 1397
موفــق ميشــود اعتصا بهــاي
منظمي را در يك روز جمعه با شــعار
«جمعهها براي آينــده» راه بيندازد و

از ديگر دانشآمــوزان ميخواهد او را
همراهي كنند .در آذر 1700 ،1397
دانشآموز در  24كشــور دنيا در اين
اعتصاب شركت ميكنند و تا بهمن اين
اعتصابها به  30كشور ميرسد.
اما آنچه گرتا را تا این اندازه مصمم
به ادامهي راه ميکند و باعث ميشود
چندین هزار نفر از همسن و سالهايش
و حتــي بســياري از بزرگترهــا هم
دركنارش بايستند ،اطالع از اهميت و
گستردگي خطرهايي است كه بهخاطر
تغييرهاي آبوهوايي در كمين كرهي
زمين اســت .خبرهاي اين حوزه فقط
روايتگر بخش كمي از بالهايي اســت
كه ندانم كاريهاي بشــر بر سر زمين
آورده اســت و آن را تــا مــرز نابودي
ميكشاند .شايد حاال بهتر بتوانيم گرتا
و صحبتهايش را درك كنيم.

گرتا تونبرگ ،خطاب به رهبران جهان:

شما رؤیاها و کودکی  مرا دزدید ه اید!

دوشنبه اول مهر ،گرتا تونبرگ ،سخنراني پُراحساسي در نشست فوقالعادهي تغییرات اقلیمی در سازمان ملل متحد ،خطاب
به رهبران جهان ايراد كرد .او در بخشي از سخنراني خود گفت« :همهي اینها اشتباه است .من اآلن نباید اینجا باشم .من باید به
مدرسهام در آن سوي اقیانوس برگردم .با این حال همهي شما به سمت من میآیید و اميد ميدهيد؟ چهطور جرئت میکنید؟
شــما رؤیاها و کودکی مرا با كلماتي بيمعنا دزدیدهاید .البته من درشمار افراد خوششانســم .مردم رنج میکشند و میمیرند.
اکوسیستمها در حال نابودیاند .ما در ابتدای انقراض گروهی هســتیم و همهي شما فقط میتوانید دربارهي پول و داستانهای
افسانهاي همیشگی از رشد اقتصادی صحبت کنید؟ چهطور جرئت میکنید؟
شما در حال شکست ما هستید ،اما جوانها شروع به درک خیانت شما میکنند .چشم همهي نسلهای آینده روی شماست.
اگر تصمیم به شکست ما بگیرید ،ما هیچوقت شما را نخواهیم بخشید و اجازه نخواهیم داد قسر در بروید ...جهان بیدار شده و تغییر
در راه است؛ چه بخواهید چه نخواهید».

چر ا    زميـن تب مي كنـد؟

طاهره احمدي

تغییرات آ بوهوايــي یعنی چه؟
هرمنطقهاي از كــرهي زمين داراي
ميانگين الگــوي آ بوهوايي خاص
خود اســت .تغييرات آبوهوايي به
معناي تغيير طوالني مدت در هر يك
از الگوهاي اين مناطــق يا كل اقليم
جهان است كه ميتواند خسارتهاي
جبــران نكردني بــه بار بيــاورد و
سرنوشــت كرهي زمين و زندگي ما
انسانها بر اين كره را به خطر بيندازد.
گازهاي گلخانهاي از جمله عوامل
بســيار مؤثر در تغييــر آ بوهوايي
بهشمار ميآيند .ميدانيم كه انرژي
خورشــيد به شــكل امواج كوتاه به
زمين ميرســد و به شكل امواج بلند
به فضا بازتاب داده ميشــود .ميزان
مناســب گازهاي گلخانــهاي تأثير
مثبتي بــر زندگي زميــن دارد ،زيرا
مانند عايقي در جــو عمل ميكند و
گرماي حاصل از انرژي خورشــيد را
درون خود نگه ميدارد .اگر گازهاي
گلخانهاي نبودند دماي زمين بيش
از 13درجهي سانتيگراد از وضعيت
فعلي سردتر ميشد .اما همين گازهاي
گلخانهاي وقتي كه بيش از حد نياز

در داخل جو بمانند ،باعث گرمترشدن
كرهي زمين ميشــوند .دي اكسيد
كربن ،متان ،اكســيد نيترو ،سولفور
هگزافلورايد و هيــدرو فلوئوركربنها
از گازهاي گلخانهاي مهم هستند.
شايد اين پرسش پيش بيايد كه ما
انسانها در توليد گازهاي گلخانهاي
چه نقشي داريم؟
بهعنوان مثال از دياكســيدكربن
يــاد ميكنيم كــه مهمتريــن گاز
گلخانهاي ســاخت دســت بشــر
است .دياكســيدكربن از سوزاندن
سوختهاي فســيلي ،جنگلزدايي
و تخمير هــوازي جامــدات و مايع
توليد ميشود و منابع جذب اين گاز
جنگلها و اقيانوسها هستند.
گاز متان از شــاليزارها ،فضوالت
حيواني ،سوختهاي فسيلي و تخمير
بيهوازي ضايعات جامد و مايع ايجاد
ميشــود .منابع جذب ايــن گاز هم
باكتريهاي موجود در خاك و انجام
واكنشهاي شيميايي در جو است.
پس زمين با توجه به اين فعاليتها
روزبه روز گرمتر ميشود و نتيجهي
اين گرماي روزافــزون از بين رفتن

يخهاي قطبي ،جداشــدن سريعتر
يخهــا از رودخانههاســت .تغييــر
دامنهي گياهي و جانوري و گلدادن
زودتــر گياهــان بخشــي از تأثير
گرمايش جهاني است.
خبرهايــي كــه از مناطــق دور و
نزديك جهان به ما ميرســد نشان
ميدهد اين اتفاقها از هر آنچه كه
فكر ميكنيم به ما نزديكتر است10 .
مرداد پارسال ،ناسا اعالم كرد يكي از
يخچا لهاي خيلي بزرگ ايســلند،
بهنام اوكجوكول در قرن بيستم ذوب
شده و در سال  2014ميالدي بهطور
كامل ناپديد شده است.

در پرانتز

سيمپيـچي
تابستاني!

برخــي از بچههــا ،تابســتانها
را متفاوتتــر از بقيــهگذراندنــد.
«ابوالفضــل عليــزاده» ،يكــي از
آنهاســت .او دانشآموز كالس نهم
اســت و مســير ديگري را هم براي
پركردن اوقات فراغت تابســتانياش
تجربه كرده؛ «كار» و كسب درآمد!
چه انگيزهاي باعث شــد كه
تابستان ،سر كار بروي؟
از دوران كودكي ،پدرم ماجراهاي
محل كارش را برايم تعريف ميکرد.
شنيدن آن خاطرهها برايم جالب بود.
همين موضوع باعث شد من هم سراغ
كاركردن بروم.
كجا كار كردي؟
يكسال در يك ورزشگاه مشغول
به كار شدم .يكسال هم در فروشگاه
نوشتافزار فروشي و يكسال هم در
مغازهي الكتريكي .روزهايي كه كالس
نداشــتم ،از صبح تا حدود دو و نيم
بعدازظهر سر كار بودم.
نظــر خانواده يا دوســتانت
دربارهي كاركردن چه بود؟
وقتي موضوع را بــراي اولينبار با
پدرم مطرح كردم ،او خيلي خوشحال
شد؛ مادرم هم مرا تشــويق كرد .اما
برخورد دوستانم متفاوت بود.
عالوه بردرآمد ،چه تجربهاي
بهدست آوردي؟
در الكتريكــي تالش كــردم تا از
استادكار ،ســيمپيچي موتور وسايل
برقــي را بيامــوزم .امــا كار ،روابط
اجتماعي مرا تقويت كرد.
به گزارش سايت روزنامهي ايران،
دانشــمندان در هفتم مــاه جوالی
 ۱۶( 2019تیــر )1398درجــهي
حرارت در آبهــای «کوک اینتل»
در جنوب آالســکا را به میزان 27/6
درجهي ســانتیگراد ثبــت کردند.
اين گرمــاي بيســابقه باعث مرگ
هشتهزار ماهي سالمون شده است.
به گزارش روزنامهي ایندیپندنت،
ارزیابیهای جهانی از تنوع زیســتی
جنگلها نشــان میدهد که از بین
رفتن زیســتگاهها و فرسایش آنها
که بيشتــر ناشــی از فعالیتهای
بشري است ۶۰ ،درصد از تهدیدهای
پیــشروی جنگلهــا و گونههای
جنگلی را شامل میشود .همچنين
در این گزارش آمده است که جمعیت
حیوانــات وحشــی و پرنــدگان در
جنگلهای اســتوایی مانند آمازون
بيشتر کاهش يافته است.
طبــق اعــام صنــدوق جهانی
طبیعت *  ،جنگلها زیســتگا ههاي
بیش از نیمــی از گونههای جانوری
و گیاهی در نواحی خشــکی جهان
هســتند .بقــاي ايــن جنگلها و
زيســتگا هها برای ســامت کر هي
زمین ضروری است چرا كه گازهاي
گلخانهاي مخرب را جذب ميكنند.
و اما فاجعهي محيطزيستي اخير
كه از اوايل ســال  2019آغاز شد و
تا نهمين ماه سال ميالدي همچنان
ادامــه داشــت ،آتشســوزيهاي
گستردهي جنگلهاي آمازون است.
بنابه گزارش ســايت سيانان فقط
 1/7میلیون هکتــار از این جنگلها
در خــاک بولیــوی نابود شــدهاند.
درختهاي منطقهي آمازون حدود
 ۷۵میلیارد تن کربــن ذخیره دارند
که در آتشسوزی به دیاکسیدکربن
تبدیل ميشــود و به هوا میرود .هم
دیاکسیدکربن تولیدی خودروها و
کارخانهها كه هــوا را آلوده ميكند
و هم آتشســوزی جنگلها ،سبب
گرمشدن کرهي زمین ميشوند.
* بزر گترين اتحاديهي بينالمللي در
زمينهي حفاظت از محيط زيســت كه
سال  1961در سوئيس تأسيس شد.
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عكس :صبا خوشكالم17 ،ساله از همدان

شـروع

پاییز باش

با مهر شروع کن...

مهر

حـال شما
چهطـور اسـت؟

جادهها بوی رفتن میدهد
پاییز آرام و بیصدا

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

قصـه
چشمهایم

شرح قصهی فراق است

حیف با قصه همیشه خوابت میبرد

مریم خالقی هرسینی
از تهران

کدامکلمه؟

اين پا يـيـز هم

نبودنت را

هیچ کلمهای پر نمیکند

پاییز پاییز پاییز ...زیادی بزرگش کردهاند.
این هم یک پاییز اس��ت ،مثــل پاییزهاي
قبلی .حتماً این پاییز هــم غروبها دلگیر
میشــود و آدمها یــک لیوان چــای برای
خودشــان میریزند و غافــل از همهمهي
اهل زمین بــه فکر فرومیرونــد .حتماً این
پاییز هم آدمها برگهــای زرد و نارنجی به
دســت لحظههــا را چیلیکچیلیک ثبت
میکنند و صفحات مجازیشــان را حال و
هوای پاییزی میبخشــند .حتماً این پاییز
هم مادربزرگهــا خاطرات را یکــی از رو و
یکی از زیــر میبافند و دور گــردن نوههای

کلمات هرگز این همه توانمند نیستند...

کوثر مزینانی
17ساله از تهران

به باد میسپارد
و مهر

در دل شهر

جاخوش میکند

پریساسادات مناجاتی
16ساله از کرج

قد و نیمقدشــان میپیچند .حتماً این پاییز
هم از پوشــیدن بارانیها و شال و کاله ذوق
میکنیــم و از رنگینکمانهای گوشــهي
چالههای آب عکس میگیریــم .حتماً این
پاییز هم آهنگهای پاييزي گوش ميدهيم و
همقدم باد و نالهی برگهای خشک میشویم
و خاطــرات نمکشــیده را از صندوقچهي
افکارمان بیرون ميكشــيم و قطره اشکی از
گوشهي چشمهایمان پایین میافتد.
حتماً این پاییز هم میگذرد.
مثل تمام پاییزهایی که گذشت.
نيلوفر كريمي17 ،ساله از كوثر

رؤيايناتمام

این کتاب میخواهد به ما بگوید اوضاع همیشــه آنطور که میخواهیم پیش نمیرود و
شاید چیزهایی را از دست بدهیم ،ولی زندگی همچنان ادامه
دارد .انسان باید رؤیاهایش را دنبال کند و باید برای رسیدن به
آرزوهایش تالش کند .حتی اگر مجبور شود تنها قدم بردارد.
این کتاب از نویسندهای ژاپنی است و چیزهایی که از فرهنگ
ژاپن در کتاب آمده ،جالب و خواندنی است.
خانهی خودمان
نویسنده :سینتیا کادوهاتا
مترجم :شقایق قندهاری
ناشر :نشرافق ()66413367

عكس :زينب عليسرلك16 ،ساله از پاكدشت

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

شماره 964

تهتغاری تابستان را

انگار لميده باشيم توي قايقي كه روي آب و زير نور آفتاب آرام آرام تكان ميخورد و در حال
بخواندن يا چرتزدن باشيم و هيچ حواسمان به زمان هم نباشد و ناگهان يك موج بزرگ
كتا 
بيايد و بادي بوزد و يادمان بياورد كه چه لميدهاي! تابستان تمام شده!
يا اينكه داستان طور ديگري باشد .نشســته باشــيم توي خانه و ديگر نه كتابخواندن و
فيلمديدن جذاب باشد ،نه گردش توي پارك و حوصلهمان پاك سررفته باشد و يكي بيايد
بگويد ...پاشو ...پاشو ...پاييز آمده!
شما شبيه كداميك از اين دو وضعيت هستيد؟
مثل زهرا وطندوست كه با تابستان خداحافظي كرده« :تابستان تمام شد ،اما لذتخوردن
بستنی یخی و بازیکردن در کوچه پسکوچههای شهر هرگز تمام نمیشود»...
يا پرستو فيضي كه به پاييز سالم گفته« :پاییزجان! آمدی؟ قدمت بر سر چشم ،دلتنگت
بودم .خشخش برگ درخت ،باران ،بوی نم ،من تو را سراپا گوشم».
شايد هم مثل مليكا غالمي سؤال داريد« :با شروع مدرســهها با دو سؤال معروف روبهرو
میشویم :اول اینکه تابستان خود را چگونه گذراندید؟ و دوم اینکه از شروعشدن مدرسهها
چه حسی دارید؟»
موبايل09334121489 :
ايميلdocharkheh@hamshahri.org :

نرگس دارینی
17ساله از کرج

عكس :فريماه خاتوني
17ساله از فرديس

فاطمه حبیبنژاد16 ،ساله از تهران

فرهاد حسنزاده

این چهارمین بار است که فرهاد حســنزاده از طرف نهادهای مختلف نامزد جایزهی آسترید
لیندگرن میشود .او پیشینهی نامزدی جایزهی جهانی هانس کریستین اندرسن (یا همان نوبل
ادبیات کودک) را هم در کارنامهی خود دارد و به فهرست پنج نفر نهایی آن راه پیدا کرده است.
حسنزاده داستان مینویسد ،شعر میگوید ،طنز مینویســد و برای همهی گروههای سنی (از
خردسال تا بزرگسال) دســت به قلم میبرد ،اما بیشتر بهعنوان نویسندهی کودک و نوجوان
شناخته شده است .حتماً کتابهای «هستی»« ،زیبا صدایم کن»« ،این وبالگ واگذار میشود»
و «هویجبستنی» او را ديدهاید؛ چرا که تا حاال بارها تجدید چاپ شدهاند و جایزههای ملی زیادی
گرفتهاند .راستی کتابهای او به چندین زبان زندهی دنیا هم ترجمه شدهاند ،مخصوصاً هستی و
زیبا صدایم کن .حسنزاده تا اواخر سال  ،1396دبير بخش ادبي و طنز دوچرخه هم بود.

آشنایی با نامزدهای ایرانی جایزهی آسترید لیندگرن2020 -

مسافران سرزمین
پی پی جوراب بلند

هوشنگ مرادیکرمانی پیش از این هشت
بار نامزد جایزهی آســترید لیندگرن شــده
اســت .نهادهای معرفيكننــدهي او در این
ســالها ،پرداختن به زندگی کودکان محروم
و آســیبدیده و واقعی بودن داســتانهای
مرادیکرمانــی را از داليل اصلــی انتخاب او
عنوان كردهاند .احتماالً اســم این نویســنده
قبــل از هرچیز شــما را به یــاد «قصههای
مجید» میاندازد ،اما او آثار محبوب و معروف
بسیاری دارد .مانند «بچههای قالیبافخانه»،
«خمره»« ،تنور»« ،مهمان مامان»« ،مربای
شــیرین» و ...که از روی بعضیهایشــان آثار
سینمایی و تلویزیونی هم ساخته شده است.
تا یادمان نرفتــه این را بگوییم کــه در ميان
نویســندگان ايراني ادبيات کودک و نوجوان،
آثار مرادیکرمانی بیــش از همه به زبانهای
دیگر ترجمه شده است.

محمدرضا شمس

نیلوفر نیک بنیاد

عكس :خبرگزاري مهر

مهدی حجوانی از آن آدمهای پشت پرده است؛ یعنی کســانی که در انجام کارها نقش مهمی
دارند ،اما معموالً کمتر به چشم میآیند .او هم نویسنده است و هم مترجم .کتابهای زیادی مثل
«الف دال ميم»« ،یک آسمان خبر»« ،احمد آقا» و «جیلی بیلی و پیشی» را نوشته و کتابهای
زیادی مثل «سفر باورنکردنی ادوارد»« ،آتشی باالی کوه» و «از این سو تا آن سوی رودخانه» را
ترجمه کرده است ،اما همانطور که پیشتر گفتیم در جایزهی جهانی آسترید لیندگرن در بخش
مروجان کتابخوانی نامزد شده است .چرا که در بسیاری از اتفاقهای مرتبط با ادبیات کودک و
نوجوان در کشور نقش داشته است .او در شکلگیری انجمنهای مهمی مثل انجمن نویسندگان
کودک و نوجوان ،انجمن تصویرگران کتاب کودک و مرکز مطالعات ادبيات کودک نقش داشته؛
مؤسس مجالت مهم و تخصصی مانند کتاب ماه کودک و نوجوان و پژوهشنامهی ادبیات کودک و
نوجوان بوده ،کالسهای فراوان داستاننویسی برگزار کرده و حتی شکلگیری فهرست و جايزهي
الکپشت پرنده ،که هر فصل منتظر اعالم کتابهای منتخبش میمانیم ،هم به پيشنهاد او بوده
است.

محمدرضــا شــمس را بیشتــر بهعنوان
نویسنده میشناسیم ،اما او شــعر و ترجمه
هم در آثارش دارد .با بیشتر نشریات کودک
و نوجوان کشــور همکاری کــرده و تاکنون
بیش از  50کتاب برای بچهها نوشــته است.
«ل بازیگوش»« ،پهلوان
«دختر نارنج و ترنج»ِ ،
تنبل»« ،سرزمین دیوها» و «افسانههای آنور
آب» بعضی از کتابهای او هســتند .نکتهی
جالب دربارهی شــمس این اســت که او به
بازیگری و نمایش هــم عالقهی زیادی دارد.
ســابقهی نویســندگی برای تلویزیون ،بازی
در مجموعههای تلویزیونــی و از همه مهمتر
عروسکگردانی و گویندگی عروسک ،چیزی
است که نمیتوانیم از گفتنش منصرف شویم.

او در کشور جایزههای زیادی گرفته و دو تا از
داستانهایش هم در کتابهای درسی دوم و
چهارم دبستان چاپ شده است.

فرشید شفیعی

تصویرگری زبان جهانی است و نیازی نیست که دربارهی فرشید شفیعی ،اشارهای به ترجمهی
کارهایش بکنیم .او تصویرگر ،نقاش و انیماتور است و آثارش در سطح بینالمللی بهخوبی شناخته
شــدهاند .او کتابهای زیادی را تصویرگری کرده و برندهي جوایز بینالمللی بســیاری شده که
بهعنوان مثال میتوانیم به برگزید ه شدن در نمایشگاههای بینالمللی براتیسالوا ،سارمده و بارییرو
اشاره کنیم .راستی ،فرشید شفیعی در سال  2007توانســت جایزهی سیب طالیی را هم بگیرد،
این جایزه مهمترین جایزهی تصویرگری کتاب کودک و نوجوان در دنیاســت .خیلیها میگویند
تصویرگریهای شفیعی تلفیقی از ســنت و دنیای مدرن ایران است و همین ویژگی ،کارهای او را
خاص و دیدنی کرده است.

ضميم ههفتگي
روزنام ه همشهري
ويژ ه نوجوانان
سال نوزدهم ،شماره964
پنجشنبه 4مهر 1398
صاحب امتياز :مؤسسه همشهري
مدير مسئول :مهران كرمي

عكس :مهبد فروزان

مطمئنم اسم «پیپی جوراب بلند» را خوانده يا شنیدهاید -شخصیتی که نوجوانان چندین دهه با داستانش خاطره دارند -اما
شايد اسم نویسندهاش يعني آسترید لیندگرن را به ياد نياوريد .او نویسندهای سوئدی بود که سالهای زیادی از عمرش را صرف
نوشتن برای بچهها و گسترش انسانیت و شرف از طریق داستانهایش کرد .او از نویسندگان تأثیرگذار ادبيات کودک و نوجوان
دنیا بهحساب میآید .البته قرار نیست همهی مطلب را به خانم لیندگرن اختصاص بدهیم .بلکه میخواهیم دربارهی جایزهای
که به نام او شکل گرفته و هر سال برگزار میشود ،حرف بزنیم؛ یعنی جایزهی جهانی آسترید لیندگرن.
داستان از آنجا آغاز شد که در سال  2002بعد از فوت آسترید لیندگرن ،مسئوالن فرهنگی سوئد تصمیم گرفتند برای یادبود
او جایزهای بینالمللی برگزار کنند که اهالی ادبیات كودك و نوجوان سراسر دنیا در آن حضور داشته باشند.
جایزهی جهانی آسترید لیندگرن در هر کشور سازمانهایی را که بیشتر با نویسندگان و تصویرگران و اهالی ادبیات کودک
و نوجوان ارتباط دارند ،بهعنوان نمایندهی خود انتخاب میکند تا نامزدهای کشور خودشان را به دبیرخانهی این جایزه معرفی
کنند .هر سال بیش از  60کشور در این رقابت شرکت میکنند .در کشــور ما چهار نهاد این مسئولیت را به عهده دارند :کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان ،شورای کتاب کودک ،مؤسسهی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان و انجمن نویسندگان کودک
و نوجوان .افراد يا نهادها نه برای یک کتاب خاص که برای مجموع فعالیتهایشان نامزد دريافت اين جايزه میشوند.
این جایزه ،بزرگترین جایزهی ادبی کودک و نوجوان دنیاست و البته گرانترینش! یعنی اگر از افتخار و حس غرور و پاداشهای
معنوی شخص برنده بین آن همه شــرکتکنندهی بینالمللی بگذریم ،از نظر مالی هم بهترین جایزهی ادبی کودک و نوجوان
دنیاست .هدیهی شخص برنده  5میليون کرون سوئد (حدودا ً بیشتر از پنج میلیارد تومان) است که هر سال به یک یا چند برنده
تعلق میگیرد.
از كشور ما و برای سال  2020نهادهاي گفته شده شش نامزد معرفي كردهاند که در اينجا ،كوتاه آنها را معرفی میکنیم.

مهدی حجوانی

هوشنگ مرادی کرمانی

کتابخانههای سیار کانون پرورش فکری كودكان و نوجوانان

بسیاری از کودکان و نوجوانانی که در مناطق روستايي ،دور و محروم زندگی میکنند ،بسیار
سخت به كتابهاي مناسب سن خود دسترسي دارند .کتابخانههای سیار کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان براي حل اين مسئله شكل گرفتند و با گسترش فعاليتهاي اين كتابخانهها
در چند دههي اخير ،این مشکل تا حد زیادی برطرف شــد .کتابخانههای سیار کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان خودروهایی هستند که به شکل کتابخانه آماده شدهاند و تعداد زیادی
کتاب و تجهیزات فرهنگی درون خود دارند .مربياني كه گردانندهي اين كتابخانههاي سيارند ،با
اين خودروها به روستاهاي دور و نزديك ،مناطق حاشيهاي و شهرهای كوچك و دور سر میزنند،
کودکان و نوجوانان را به عضويت كتابخانه درميآورند ،برايشــان قصه ميگويند ،نمايش اجرا
ش از  100کتابخانهی سیار در گوشه
ميكنند و به آنها کتاب امانت میدهند .در حال حاضر بی 
و كنار كشور فعالیت ميكنند .امسال چهارمین باری اســت که این کتابخانهها برای دریافت
جایزهی جهانی آسترید لیندگرن و در بخش ترویج کتابخوانی نامزد میشوند.
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