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ويژه   نوجوانان، سال نوزدهم، شماره  966
پنجشنبه18مهر 1398،  ضميمه  روزنامه  همشهري شماره7781

يادمان باشد

* يادمان باشد در روزهاي پاياني هفته ي ملي كودك هستيم و مجموعه ي 
فرهنگي تاريخي نياوران به اين مناسبت، فعاليت هاي متنوعي اجرا مي كند. 
به گــزارش روابط عمومی مجموعــه ي فرهنگی تاريخی نياوران، كوشــک 
احمدشاهی امروز پنج شنبه، 18 مهر ميزبان راهنمايان كوچک در طرحی با 
عنوان هميار موزه است. برپايی ايستگاه نقاشی از آثار موزه ای بخش ديگری از 
برنامه های امروز اين موزه است. هم چنين كاخ اختصاصی نياوران با برگزاری 
نمايشگاه  دنيای كودكی، تا 23 مهر مجموعه ای از اسباب بازی های موجود در 

مخزن اين موزه را به نمايش می گذارد.

فصل شكفتن گل هاي داودي است!
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  مهسا لزگي

اسمش »جين هو« بود و از كره ي جنوبي آمده بود. ما دلمان مي خواست به او 
بگوييم سامسونگ يا ال.جي! پدرم مي گفت: »زشت است!« ُخب چه كار كنيم، با 
ديدن او ياد اين دو برند مي افتاديم.  جين هو، مهمان پدرم بود و قرار بود با شركتي 
كه پدرم در آن كار مي كند؛ قرارداد ببندد. جين هو، دلش مي خواست  تهران زيبا را  
ببيند و ما هم سفراي فرهنگي اي شديم كه تهران زيبا را به جين  هو نشان بدهيم. 
كلي فكر كرديم كه آقاي جين هو را كجاها  ببريم كه خيلي خوشش بيايد و بعد در 
سئول براي دوستان و رفقايش  تعريف كند. بازار تجريش، كاخ سعدآباد، مدرسه ي 
دارالفنون، موزه ي فرش، كاخ گلستان، موزه ي آبگينه، بازارتهران، برج طغرل، باغ 
ملي، كاخ نياوران،  موزه ي ملي... خدايا، از كجا بايد شروع مي كرديم؟ باألخره از كاخ 
گلستان شروع كرديم. كاشي ها، آينه كاري ها و معماري دوره ي قاجار خيلي برايش 
جالب بود.نمي دانم پيشــنهاد من بود يا  مادرم كه حتماً ناهار  آبگوشت بخوريم. 
حتي به او اجازه داديم كه با آبگوشت 
»كيمچي« هم بخورد. كيمچي يک 
نوع ترشي تند كره اي است كه  آن ها 
صبح، ظهر و شب ميل مي كنند. در 
ضمن آن ها از خوردن سير هم سير 
نمي شوند.  جين هو حتماً با خودش 
يک شيشه كيم چي آورده بود؛ ما كه 
نمي دانستيم در كوله اش چه دارد؟ 
در خيابان هــاي تهــران راه 
مي رفتيم. جين هو خيل كنجكاو 
بود و هي از ما ســؤال مي كرد با 
لهجه ي با مزه اي انگليسي حرف 
مي زد و مي گفت: وان كوئسشن )one question( يا همان يک سؤال 
خودمان. به پدرمان گفتيم مي توانيم به جاي جين هو، به او بگوييم وان كوئسشن! 

پدرم باز اخم  كرد. 
جين هو  چيزهايي مي پرسيد كه تا به حال كسي نپرسيده بود. مثاًل مي گفت: 
»چرا در ايران همه ي نيسان هاي باري آبي هستند؟« راستش ما كه هر روز در 
خيابان يک عالم نيسان آبي مي ديديم اصاًل به اين موضوع فكر نكرده بوديم. يا 
مي پرسيد: »اين موجود عجيب چيست؟« منظورش از موجود عجيب، خربزه 

بود. برايش خربزه خريديم و قاچ كرديم كه خيلي خوشش آمد.
  از ما خواهش كرد كه چنــد خربزه برايش بخريم تا آن   هــا را در چمدانش 
جاســازي كند و ببرد. برايش توضيح داديم كه اگر ايــن خربزه ها در چمدان 

بشكنند،  چمدان و بار و فرودگاه را به هم مي ريزند. 
جاي  ديگري كه جين هو را برديم؛ درياچه ي شهداي خليج فارس بود. برايش 
جالب بود. بعد  به شــمال تهران و پارك جمشــيديه رفتيم. از كوه هاي البرز و 
ازمجسمه هاي پارك جمشيديه هم خيلي خوشــش آمد. بازار تجريش و كاخ 
سعدآباد را هم به فهرست جاهاي ديدني اضافه كرديم. موزه ي فرش و باغ ملي 
هم. جين هو خيلي خوشحال و خشنود به نظر مي رسيد. اما هر از گاهي باز از ما 
سؤال مي كرد:?one question چرا شما با داشتن مكان هاي زيبا و نيسان هاي 
آبي، كوه هاي خوشگل و بازارهاي قديمي، كم توريست داريد؟  جين هو سؤال 

درستي طرح مي كرد؟ ما ساكت شديم و به فكر فرورفتيم... راستي چرا؟!

اآلن در چه فصلي هستيم؟ معلوم 
است پاييز. پاييز  فصل چيست؟ حتماً 
مي گوييد برگ هاي سرخ و نارنجي. 
فصل باد هاي تند. فصل كمي سرما  و 

دلچسبي پتو  در هنگام صبح. 
 غيــر از اين، هيــچ مي دانيد پاييز 

فصل گل هاي داودي است.
راز گل هــاي داودي را مي دانيد؟ 
آن ها تنها گل هايي هستند كه با اولين 
سرماي پاييزي مي شكفند. آن قدر در 
غنچه مي مانند تا سرماي پاييزي را 

حس كنند و بعد شكوفا مي شوند.
 امســال بــرای چهارمين ســال 
متوالی، هم زمان با شروع فصل پاييز 
جشنواره ي پاييزه ي باغ گياه شناسی 
ملی ايران از 11 مهر شروع شده و تا 8 
آذر به فعاليتش ادامه مي دهد. مريم 
خدابخش، مديــر روابط عمومي باغ 
گياه شناسي ملي ايران در گفت وگو 
با دوچرخه مي گويد: »در جشنواره ي 
پاييزي ما عــالوه بر گل هاي داودي، 
محصوالت طبيعــي و ارگانيک هم 
عرضه مي شــود. همه ي محصوالت 
ارائه شــده در اين جشــنواره دارای 
مجــوز بهداشــت هســتند و تحت 
آزمايش در آزمايشگاه تخصصی باغ 

گياه شناسی ملی ايران قرار دارند.«
او مي گويــد: »امســال در بخش 
گل هاي داودي، 600 گونه گل داريم 

با صد نوع رنگ كه با اولين سرماي 
پاييزي شكفته مي شوند.«
مديــر روابط عمومي 
گياه شناســي  بــاغ 
ملــي دربــاره ي خوِد 
بــاغ هــم اين طــور  
توضيح مي دهــد: »باغ  
گياه شناسي ملي ايران، 
مكانی است كه در آن 
مجموعه ای از گياهان 
بومــی و غيربومی، در 

فضای بــاز و در گل خانه ها 
كشــت می شــوند و نقــش مهمی 
در زمينه هــای مختلــف تحقيقاتی 
از جمله علــوم گياهــی و باغبانی، 
آموزش عمومی و آشنا ساختن مردم 
با اهميت گياهان و لــزوم حفاظت 
از آن ها برعهده دارد. عــالوه بر اين 
باغ گياه شناســی به عنوان ذخيره ي 
ژنتيكــی گياهــاِن در معرض خطر 
انقــراض نيز مــورد اســتفاده قرار 

می گيرد.«
خدابخــش دربــاره ي اردوهاي 
مدرســه و دانش آمــوزان مي گويد: 
»بــا مراجعــه بــه ســايت بــاغ 
گياه شناســي ملــي ايران شــرايط 
بازديــد اردويي توضيح داده شــده 
اســت و دانش آموزان با هماهنگي 
 قبلــي مي تواننــد از تخفيــف ويژه 

 چهارمين جشنواره ي پاييزي  در باغ گياه شناسي ملي ايران

استفاده كنند.« 
شما چه قدر اين باغ را مي شناسيد؟ 
شايد برايتان جالب باشد بدانيد اين 
باغ، هفت رويشــگاه مربوط به ايران، 
شامل رويشــگاه هيركانی، رويشگاه 
زاگرس، رويشــگاه البــرز جنوبی، 
رويشــگاه ايرانی تورانی، گل خانه ي 
جنوب ايران، باغ پيازهــای ايرانی، 
باغ ميوه های بومی و شش رويشگاه 
مربوط به ديگر نقاط جهان شــامل 
رويشگاه اروپا، چمن زار های آمريكا، 
رويشگاه قفقاز، رويشــگاه هيماليا، 
رويشــگاه چيــن و رويشــگاه ژاپن 
و هشت كلكســيون و باغ موضوعی 
شامل قطعات آموزشی و نمايشی، باغ 
سيستماتيک، باغ گياهان دارويی و 
صنعتی، آربراتوم، جنگل و گردشگاه 
)شــاكای( ، باغ صخره ای و گياهان 
زينتــی، ميــدان مركزی بــاغ رز و 

چهارباغ ايرانی و پهن برگاِن هميشه 
سبز است. نهالستان و گل خانه های 
تكثير، مواد گياهی مــورد نياز باغ را 
تأمين می كنند. اكثر بخش های طرح 
جامع در باغ گياه شناسی ملی ايران 
ايجاد شــده و فقط بخش كمی از آن 
يعني گل خانه ي مناطق حاره مانده 
كه قرار اســت در آينده ايجاد شود. 
اين باغ 1۴۵ هكتار وســعت دارد و 
در طراحی آن برای ايجــاد مناظر و 
چشــم اندازهای طبيعی، سه كوه كه 
نشان دهنده ي كوه های زاگرس، البرز 
و هيماليا است ايجاد شده و هم چنين 
شش درياچه و دو رودخانه كه هريک 
در كنار گياهان رويشــگاه مربوط به 

خود، فضايي طبيعی ايجاد كرده اند.
بــراي دريافت اطالعــات بيش تر 
مي توانيد به اين سايت مراجعه كنيد:
https://nbgi.rifr-ac.ir

 جين هو دلش مي خواست 
تهران  را ببيند!

حياط كوچك خانه، امروز  پر از برگ هاي پاييزي است.
 صاحب خانه گويي از خانه رفته و پاييز

 صاحِب خانه شده است.  ما را در اين فصل غم
  همراه و هم سايه ي خود بدان! 

از طرف سردبير و  همكارانت   در دوچرخه 

* »چه جوری آينده را بايد ساخت؟« عنوان مســابقه اي است كه آپارات 
كودك در هفتــه ي ملی كودك برگــزار مي كند. به گــزارش روابط عمومی 
كانون پــرورش فكــري كــودكان و نوجوانــان، هم زمان با هفتــه ي ملی 
كودك، آپــارات كــودك از بچه هــا می خواهد بــا حضور در اين مســابقه  
طرح و ايده ي خود را برای ســاختن آينــده بيان كنند.مســابقه ي آپارات 
كودك هم با حضور كــودكان در مركز آفرينش هــای فرهنگی هنری كانون 
پرورش فكــری )خيابان حجــاب( برگزار می شــود و هم اين امــكان برای 
كودكان سراســر كشــور فراهم شــده كه براي شــركت در اين مســابقه، 
 ويديوئی با همين مفهــوم از خود ضبط و در صفحه ی مســابقه به نشــانی

aparat.com/kidsweek 98 بارگذاری كنند.

 

*  شما مي توانيد به مناسبت اربعين حسيني ماكت بزرگي با عنوان »حرم تا 
حرم« در برج آزادي ببينيد. فضاسازی اين ماكت از ورودی مرز مهران شروع 
شده و پس از گذشتن از حرم اميرالمؤمنين علی ع  در نجف اشرف، مسير پياده 
روی از نجف تا كربال، موكب ها، ستون ها و هم چنين حرم امام حسين ع، حضرت 
عباس ع و بين الحرمين را شامل می شود. اين ماكت برای گرامی داشت اربعين 
حسينی تا 29 مهر در تاالر آيينه ي برج آزادی در معرض ديد عموم قرار دارد.
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چرا ماه روی 
؟ فتد مین نمی ا ز
پاپيونم را مرتب كردم. آينه را كجا گذاشــته بودم؟ خب، اين جا كافه علم است. كافه ی 
آلبرت اينشتين كه در آن يک آينه ی كوچک برای يک مارمولک فراك پوش مثل من پيدا 
نمی شود. همه ی سالن را زير و رو كردم. داشت دير می شد. دويدم زير ميزی كه عموآلبرت 
و آن مرد آرام، كامران وفا، نشسته بودند. عموآلبرت دوباره همان كفش های قديمی اش را 
مثل هميشه بدون جوراب پوشيده بود. اما كفش های كامران وفا حرف نداشت. كاش يكی 
از آن ها را برای قرار امشب داشــتم. از تميزی برق می زد و خودم را می توانستم توی سگک 

كفشش ببينم، بهتر از اين نمی شد! 
ـ آنتوان و ماری كجا هستن؟

اين را گفت و پايی كه داشتم خودم را توی ســگكش می ديدم روی آن يكی پا انداخت. 
تصميم گرفتم بروم روی كفشش. اين طوری اگر پاهايش را هم تكان می داد مشكلی نبود.

عموآلبرت گفت: »شب های مهتابی مثل امشب به چه دردی می خورند؟«
متأسفانه كامران وفا هيجان زده شد و هردو پايش را محكم به زمين زد: »دو تا سؤال كه 

جواب هم ديگه ند. خيلی وقتا دوتا سؤال جواب هم ديگه ند آلبرت. بی نظيره!«
نمی دانستم فراكم به اندازه ی كافی شيک هست يا نه. اين فراك شماره ی پنجاه و هفت 

من بود. 
ـ  شب های مهتابی برای زوج هايی مثل آنتوان الووازيه و ماری، مثل ابعاد پنهانی  است 

كه هيچ كس قادر نيست آن ها را ببيند آلبرت عزيز.
عموآلبرت با يک پا، آن يكی پايش را خاراند و گفت: »خبر داری جهيزيه ی ماری رو برای 

تأسيس آزمايشگاه شيمی فروختن؟ برای همين بايد هم پنهان بشن.«
ـ  ماری هم شيميدانه و خودش خواسته.

ـ  اما پدر ماری كه شيمی دان نيست. 
كامران وفا خنده ی بلندی كرد و دستش به قاشق خورد و آن را انداخت روی زمين. خدای 
بزرگ چرا تا اآلن حواسم به اين قاشق ها نبود. دست كم در آخرين لحظه با ديدن خودم توی 

قاشق از صاف بودن پاپيونم كه می توانم مطمئن بشوم. 
كامران وفا گفت: »نور ماه اين ابعاد كوچک پنهان را روشن می كند.«  

 فريبا خاني

خانم نفیسه  مجیدي زاده
دوست و همكار محترم

ادامه در صفحه ي  18   تصويرگري: بابك قريب

فرصت تماشاي ِگل  نبشته هاي مسافر

سطلي
براي سه نفر!

نديدم كس بدين 
حاضرجوابي!
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نديـدم كس بدين حاضرجوابي! نگاهی به شاخ ها، شاخ بازی ها و 
شاخ سرایی ها

 در ادبیات فارسی

  غزل محمدی

  آذر صادقيان

پیشه، شغل

چــون مدتــي از چاپ قســمت 
نخســت ايــن نوشــته ها مي گذرد 
و شــايد آن را از يــاد برده يــا اصاًل 
نخوانده باشــيد، برايتــان بگويم كه 
من ِكرم كتاب هســتم و در اين متن 
متوجه می شــويد چرا. موضوع اين 

متن شــاخ بازی های ادبی و فرهنگي 
است. وقتی حرف شاخ بازی و آدم های 
شــاخ به ميان می آيد، ذهن ما كم تر 
به سمت شــاعران و اديبان مي رود، 
اما شاخ بازی های شــاعران، درشمار 
شــاخ بازی هاي شــيک و نفس گير 
اســت؛ چه  شاخ بازي هايشــان برای 
يک ديگر باشــد و چه شخصيت های 
داستانی شان را به شاخ بازي وادارند. 

شــايد هم من كمی قديمی فکر 
می كنم، نمی دانم. اما راستش شاعران 
قديمي هــم مثــل كامنت گذارها و 

ديس بک كننــدگان، ســالح زبان را 
خوب مي شناخته اند. البته فرقشان 
با كامنت گذارهاي امروزي اين است 
كه هنگام شــاخ بازی به موزون ترين 
شکل ممکن و با وسيع ترين دايره ی 
واژگانی به حساب طرف مورد غضب 

می رسيده اند. 
در قسمت قبل، گفتم كه از جمله 
شاخ بازی هاي كهن در ادبيات فارسی، 
رجزخوانی هــای شــخصيت های 
شــاهنامه در ميدان نبرد است و به 
بخشــي از رجزخوانی های رستم و 

چه شد آن ســال های آبی رنگ 

تن ســبز آبیــت صدف پرور 

ساحلت ماسه های روشن داشت

پیش تــو درک حــس ماهی ها

توی چشمت ســتاره پیدا بود

بعــد از آن روزهــای آبی رنگ

شــده ای بی طــراوت و بدحال

نیســت از موج خنده ات خبری

چه شــد این اتفاق هــا افتاد؟

حال تــو رفته رفته بدتر شــد

در دلت جشن و شور بطری هاست

آه و افســوس با تو بــد کردیم

آن شب و روزهای پاک و قشنگ

موج هایــت ســفید و کــف آور 

آدم آن جا دِل نشســتن داشت

غــرق در فکــر وســعِت دریا

رنــگ مهتــاب در تو زیبــا بود

دیدمت خسته هستی و دل تنگ

مثل جنــگل، زباله داِن شــمال

هست در چشــم تو غمی خزری

رفــت لبخنــد آبیــت بــر باد

شــد زبالــه آور  موج هایــت 

چه کسی این چنین تو را می خواست؟!

چه بالیــی ســر تــو آوردیم!!

خستههستيودلتنگ

ســهراب پرداختيم. در اين قسمت 
بــه ســراغ داســتان هاي منظــوم 

نظامي گنجوي مي رويم.
در ميان َكل َكل های شخصيت های 
داستان ها، ماجراي مناظره ی خسرو 
و فرهــاد بســيار خواندنی اســت. 
حاضرجوابی هــای پشــت ســر هم 
فرهاد از پافشاری درونی اش حکايت 
می كند برای چيــزی كه می خواهد 
به دســت بياورد، يعنی عشق. گاهی 
شاخ بازی های آدم ها برخاسته از يک 
نيروی درونی اســت كه می جوشد و 
همين باعث می شود حرف هايی بزنند 
و كارهايی كنند كه آن ها را از ديگران 
متمايز كند و از آن ها شاخی جذاب 
بسازد مثل فرهاد. تنها سالح فرهاد 
در رقابت نفس  گيرش با خسرو زبان 
بود. هرچند شاخ بازی های فرهاد در 
محدوده ی زبان نمانــد و وارد عمل 
نيز شــد. داســتان كوه كنی فرهاد و 
برداشتن يک كوه از سر راه معشوقش 
شايد بزرگ ترين شــاخ بازی عشقی 
تاريخ ادبيات باشــد. ايــن بخش از 
مناظره ی خسرو و فرهاد را بخوانيد، 
ماجرا از پرسش خسرو وپاسخ فرهاد 

آغاز مي شود:

نخســتین بار گفتش کز کجایی؟
بگفــت از دار ملــک آشــنایی
بگفت آن جا به صنعت در چه کوشند؟
بگفت انُده خرند و جان فروشــند
بگفتا جان فروشی در ادب نیست
بگفت از عشق بازان این عجب نیست
بگفت از دل شدی عاشق بدین سان؟
بگفت از دل تو می گویی من از جان
بگفتا عشق شیرین بر تو چون است؟
بگفت از جان شیرینم فزون است
بگفتا هرشــبش بینی چو مهتاب؟
بگفت آری چو خواب آید، کجا خواب؟

بگفتا دل ز مهــرش کی کنی پاک؟
بگفت آن گه که باشم خفته در خاک
بگفتا گــر خرامی در َســرایش؟
بگفت اندازم این ســر زیر پایش
بگفتا گر کند چشــم تو را ریش؟
بگفت این چشم دیگر دارمش پیش
...بگفتا گــر بخواهد هر چه داری؟
بگفت این از خــدا خواهم به زاری
بگفتا گر به ســر یابیش خشنود؟
بگفت از گردن این وام افکنم زود
بگفتا دوســتیش از طبــع بگذار
بگفت از دوســتان ناید چنین کار
بگفت آسوده شو کاین کار خام است

بگفت آسودگی بر من حرام است
بگفتا رو صبوری کــن در این درد
بگفت از جان صبوری چون توان کرد؟
بگفت از صبر کردن کس خجل نیست
بگفت این دل تواند کرد دل نیست
...چو عاجز گشت خسرو در جوابش
نیامد بیــش پرســیدن صوابش
به یــاران گفت کز خاکــی و آبی
ندیدم کس بدیــن حاضرجوابی

فرهاد 
از فرط عاشقی سر 

خود را قرضی می داند 
که باید به معشوق خود 

پرداخت کند.

عموآلبرت پيپش را از جيبش بيرون آورد: »همين كه نور 
ماه، اين كافه رو برايشان روشن نکرده، خدا رو شکر می كنم. من 
تجربه و استعداِد كافي براي رو به روشدن با پدر ماری رو ندارم!«

خواستم از روی كفش كامران وفا بروم به سمت قاشق كه 
يک مرتبه صندلی اش را عقب كشيد و پايش را روی آن يکی پا 

انداخت و با ديدن من بلند گفت: »آلبرت مارمولک!«
تا خواستم حركتی بکنم با دست ضربه ای به من زد. نزديک 
بود فراک زيبايم نخ كش بشود و همه ی زحمت هايم به باد برود. 
لعنتی به زمين و زمان فرستادم و دويدم توی گودی قاشقی كه 

روی زمين افتاده بود و خودم را جمع كردم. 
- ماه رو ببين آلبرت، راستی راستی از اون شب های مهتابيه 

امشب.
حق با كامران وفا بود و درســت محل قرار من را با انگشت 
نشــان می داد، لب پنجره ی كافه. چيزی به قرارم نمانده بود، 

درست پنج دقيقه ی ديگر. 
همان طور كه به ماه زل زده بــود و به آرامی آمريکانواش را 

می نوشيد، گفت: »بعضی از مردم از اين كه نمی دونن چرا ماه 
روی زمين نمی افته اذيت نمی شن. چرا؟«

عموآلبرت پکی به پيپش زد و به من كه توی قاشــق بودم 
زل زد: »چون وقت ندارن و بايد پاپيونشون رو مرتب كنن.«

حق با عموآلبرت بود و من بايد به سرعت می رفتم و حاال با 
اشاره ی او فهميده بودم به لطف كامران وفا سر و وضع مناسبی 
هم ندارم. عموآلبــرت دوباره رو كرد به كامــران وفا و گفت: 
»مسئله، اولويت بندی و برنامه ريزی برای ديدنه كامران. اگه 
چشم هاتو باز كنی؛ می تونی هم پاپيونت رو ببينی، هم ماه رو.«

ـ درســته، البته خبرهای زيادی توی ابعادی هست كه ما 
نمی بينيم.

بعد دوباره اشــاره ای به ماه كرد و لبخند زد: »آلبرت عزيز، 
دنيا پر از اين ابعاد اضافه ی رازآلوده.«

عموآلبرت انگشت هايش را به هم زد و گفت: »كافيه اثرات 
اين چيزای اضافه ی ناديدنی رو در دنيای قابل ديدنمان درست 
تفســير كنی كامران. اين يه مدل ديگــه از ديدنه. ديدن به 

وسيله ی نديدن.«
پاپيونم را مرتب كردم و نفس عميقی كشــيدم و دويدم به 
ســمت پنجره. از ديوار باال رفتم و تک سرفه ای كردم و آمدم 
لب پنجره. آن جا جلوی چشم هايم زير نور ماه، همه چيز برق 

می زد. 
خب هنوز دو دقيقه بــه قرار مانده بود و مــن بايد منتظر 
می شــدم تا بيايد. راه رفتم و دوباره برای خودم سرفه كردم. 
دو دقيقه هم گذشت. رفتم و به شيشــه ی پنجره چسبيدم. 
دست هايم خنک شد. با خودم فکر كردم »پس چرا نمی آيد؟« 
آرام با انگشــتانم روی بخار شيشه، خط كشيدم. با خودم فکر 
كردم »چرا مــاه روی زمين نمی افتــد؟« يک دفعه از دور دو 

سياهی پيدا شدند كه دوان دوان به اين سمت می آمدند. 
داشتم با خودم فکر می كردم »آيا اين دو سؤال هم جواب 
هم ديگر هستند؟« كه آنتوان الووازيه و همسرش ماری درست 

جلوی در كافه رسيدند.

چراماهرویزمیننمیافتد؟
بنابر نظریه ی ریسمان ها، ماده در بنیادی ترین صورت 

خود نه ذره، بلکه ریسمان مانند است. همان طور که حالت های مختلف 
نوسانی در سیم های سازهای زهی مثل گیتار صداهای گوناگونی ایجاد می کند، 

حالت های مختلف نوسانی این ریسمان های بنیادین هم به صورت ذرات بنیادیِن گوناگون 
جلوه گر می شوند. فضایی که ریسمان ها در آن در نظر گرفته می شوند 26 بعدی  است. این عدد از روی 

ضوابط ریاضی و نظریه ی گروه ها به دست می آید. این بعدهای اضافی برخالف سه بعد فضایی و یک بعد زماِن 
ما، کوچک و فشرده اند. مثاًل یک لوله ی دراز را در نظر بگیرید. سطح لوله دو بعدی  است، یعنی اگر مورچه ای روی 
این سطح قرار بگیرد می تواند در دو راستای مستقل از هم حرکت بکند. حاال فرض کنید محیط این لوله خیلی کم 

باشد، مثل یک کابل برق. برای مورچه اگر به اندازه ی کافی کوچک باشد، این کابل هنوز یک سطح دو بعدی ا ست، اما 
برای ما انسان ها آن کابل برق یک شئ یک بعدی محسوب می شود. چون فقط درازای آن قابل درک است. درباره ی بعدهای 
اضافه در نظریه ی ریسمان هم چنین چیزی رخ می دهد. ما به خاطر اندازه ی بزرگ خود از درک این ابعاد اضافی عاجزیم، اما 
این ابعاد برای ریسمان ها با انرژی زیاد قابل دسترسی  است. این ریسمان ها می توانند دور این ابعاد کوچک فشرده ی اضافی 

به شکل های مختلفی پیچیده باشند. طبق نظریه ی کامران وفا و همکارانش پیچیده شدن ریسمان ها در ابعاد فشرده، 
از نقطه نظر ما مثل بیش تر کردن جرم یک ذره ی نقطه ای است. تعداد حاالت، به تنوع راه های پیچیده شدن ریسمان ها 
در ابعاد اضافه بستگی دارد. می توان نشان داد با پیچاندن ریسمان ها در این ابعاد اضافی، فواصل طولی در ابعاد قابل 
درک برای ما عوض می شود و می توان تشکیل یک سیاه چاله را توضیح داد. دو سؤال وجود داشت: ابعاد فشرده ی 
ریسمان ها به چه دردی می خورند؟ و حاالت میکروسکوپی سیاه چاله ها کجا هستند؟ این پژوهش نشان داد این 

دو سؤال جواب یک دیگرند.

كودكي
 با سؤال هاي فيزيكي

کامران وفا         تولد: 1339          مرگ: او هنوز زنده است.
کامران وفا، استاد ایرانی آمریکایِی فیزیک دانشگاه هاروارد، از فیزیک دانان برجسته در زمینه ی 

نظریه ی ریسمان است. وفا در سال 2۰۰۸ میالدي مدال دیراک را دریافت کرد. در سال 2۰17 و در ایالت 
کالیفرنیا هم، او و دو نفر از هم کارانش به پاس پیش برد دانش در نظریه ی ریسمان، گرانش کوانتومی و نظریه ی 

میدان های کوانتومی برنده ی جایزه ی فیزیک بنیادی شدند. دکتر وفا درباره ي عالقه ی خود به فیزیک می گوید: 
»به یاد دارم زمانی که کالس اول دبستان بودم هر زمان که به ماه نگاه می کردم این سؤال که چرا ماه به زمین نمی افتد 

اذیتم می کرد! و این که چرا دیگران از این موضوع اذیت نمی شوند؟ انگار این طور سؤال ها نامربوطند! همین نوع سؤال ها 
بودند که بعد از دوران کودکی مرا به فیزیک عالقه مند کردند.« 

دکتر وفا در گردهمایي ها و سمینارهای زیادی در ایران به صورت حضوری یا آنالین شرکت می کند. او متولی »شبکه ي  
ایرانیان برای دانش و نوآوری« )NIKI( است. این مؤسسه فعالیت های عام المنفعه ی زیادی در ایران انجام داده که از 
جمله ي آن ها می توان به تأسیس مرکز تحقیقات پیش گیری و درمان زخم های مزمن در زنجان اشاره کرد. او معتقد 
است: »علم بی مرز است، یعنی مهم نیست دانش از کجا نشئت می گیرد. مردم بخش های مختلف جهان می توانند 

در آن سهم داشته باشند و البته که داشته اند. این یکی از دالیل مهمی است که علم پیشرفت می کند. تعامل با 
مردمان مختلف از فرهنگ ها و پیش زمینه های مختلف از بخش های جالب دانشمند بودن است.« 

ريسمان ها   و  حاالت 
ميكروسكوپی سياه چاله ها
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فرصت تماشاي 
ِگل نبشته هاي مسافر

شماره  966

نمايش لوح هاي گلي دوره ي هخامنشي در موزه ي ملي ايران

سطلي
براي سه نفر!

اســم گروه ما »مافيا« است كه از حرف هاي اول اســم هايمان يعني 
متين روپايي، احمدپسته، فرزادكرگدن، ياورنردبون و اردالن خان، يعني 

خودم ساخته شده است. 
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! 
البته بايد اعتراف كنم كه ما عاشق آقاي منافي، ناظم سال گذشته هستيم 
و نمي دانم چرا امسال ما را تنها گذاشت و از مدرسه رفت. او مردي پرانرژي 
و مهربان بود و با همه ي ناظم هاي دنيا فرق داشــت! 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 روزهاي مدرسه است 

و گروه مافيا!

دفترجان... تو قضاوت كن. پنج  و  نيم صبح از خواب بيدار مي شوم، يك لقمه  نان و پنير، خورده و نخورده، بدوبدو 
دم دِر مجتمع مي روم تا از سرويس مدرسه جا نمانم؛ تا ساعت سه و نيم كه زنگ خانه مي خورد. حدود 10 ساعت در مدرسه هستم و درگير درس و 

مشق! دلت برايم نمي سوزد دفترجان؟ 10 ساعت از بهترين ساعت هاي نوجواني ام، در مدرسه مي گذرد. 
حاال قبول! حق با تو؛ به جاي آن، كلي چيز ياد مي گيرم و پيشرفت مي كنم. اما ديگر از اين ساعت به بعد، چرا اين مدرسه چي هاي محترم، 

دست از سر كچل ما بچه ها بر نمي دارند! 
تا به خانه مي رسم، بايددوباره بساط رياضي و فارسي و علوم را پهن كنم و ِد بنويس! از شعر صفحه ي 10 و لغت هاي مهم درس اول گرفته، 

تا حل تمرين هاي صفحه ي فالن. دوست دارم بدانم همان شير پاك خورده، يعني جناب مخترع تكليِف خانه، خودش هم مشق شب 
مي نوشته يا نه! اصاًل من معتقدم همه ي طرفداران مشق شب، توطئه كرده اند تا ما دانش آموزان را از خواب و خوراك و 

خانواده و چي و چي و چي بيندازند؛ كه چي؟ هيچي... سيم پيچي! پيچ پيچي! 
تازه، اداي جديد آقاي رضايي، يعني همان ناظم يا متهم رديف اول هم اين است: بايد ساعت انجام تكاليفتان را در خانه،

 در دفترچه اي براي من بنويسيد تا سعادت مند شويد! اصاًل ما نخواهيم سعادت مند شويم، بايد چه كسي را ببينيم؟

دفتركم! معلم اجتماعي كه يادت هست؛ همان شازده اي كه هي دكترايش را به رخمان مي كشد. 
اسمش آقاي بهرامي است و به نظر مي رسد واقعاً باسواد باشد. كمي هم كله اش بوي قرمه سبزي مي دهد. آخر توي همين دو 

جلسه ي اول، وسط درس، كلي بحث هاي ريز و درشت درباره ي ايران و جهان مطرح كرد و البته گاهي هم
 لب و لوچه اش را كج و راست كرد و ابروانش را باال و پايين برد.

امروز قصه ي »گرتا تونبرگ« را سر كالس پيش كشيد؛ ماجراي دختر نوجوان سوئدي كه به خاطر گرم شدن هواي جهان و 
به خطر افتادن محيط زيست، دست روي دست نگذاشت و صداي اعتراضش را با سخنراني در سازمان ملل، به گوش رهبران بي خيال 

كشورهاي جهان رساند.
 وسط حرف هاي آقا، ياور كه هميشه توي ُچرت است، با عالقه دستش را باال گرفت و گفت: »آقا، حتماً كشوري يا گروهي 

حمايتش مي كنن يا اصاًل بهش گفتن كه برو اين حرف ها رو بزن تا شايد چون نوجوونه، دل رهبراي جهان بسوزه و... بعيده كار 
خودش باشه...« و متين بدون اجازه پريد وسط حرف ياور و گفت: »آقا... نوجوون رو چه به اين حرفا... اصاًل حكومت ها خيلي ما رو 

تحويل نمي گيرن. ما هم كه سرمون همه ش توي درس و فوتبال و بازيه... آقا محيط زيست كيلو چنده!«
وسط خنده هاي بلند بلند بچه ها، آقاي بهرامي، به سختي كالس را ساكت كرد و خودكارش را به طرف متين گرفت و گفت: 

دفترجان.... ديشب بعد از شام، نتوانستم سراغت بيايم. خواب، يك هو غافل گيرم كرد، يك خمم را گرفت،
 فيتيله پيچم كرد و تَق؛ پشتم را به رخت خواب زد. اما بد هم نشد. آخر اتفاق امروز هم كاماًل به ماجراي يك شنبه مربوط است. بحث آقاي اجتماعي 

اين بود كه شما هم با همين سن كم، مي توانيد نسبت به مسائل اطرافتان حساس شويد و با يك حركت كوچك، تغييري كوچك 
ايجاد كنيد؛ تغييري كه شايد آغاز تغييري بزرگ باشد. 

امروز، من و بقيه ي بچه هاي گروه، دور هم كنار باغچه ي حياط مدرسه نشسته بوديم و به هم گير مي داديم. يك هو خيلي اتفاقي نگاهم به سطل 
زباله ي گوشه ي حياط مدرسه افتاد. بچه ها هرچيزي كه گير دستشان مي آمد، يك راست مي انداختند توي سطل زباله. از شيشه ي المپ شكسته ي 

دست شويي گرفته تا كاغذ ساندويچ و پالستيك و دستمال كاغذي چند بارمصرف !

»پسرجان، چرا بدون اجازه حرف زدي؟ تازه... خودت رو هم معرفي نكردي!« متين هم كه آخر فيلم سينمايي است، سر جايش 
بلند شد و گفت: »آقا اجازه... رزاقي... متين رزاقي... آقا... نكنه اسممون رو به حكومت ها لو بدين...« 

كه دوباره كالس رفت روي هوا.
آقاي بهرامي هم سعي كرد، همراه بچه ها زوركي بخندد، اما زود خوش را جمع و جور كرد و ادامه داد: »حرف تو رو قبول ندارم 
رزاقي؛ گرتا هم مثل شما نوجوونه، اما ماجراي محيط زيست و آينده ي كره ي زمين براش مهم شد... البته او هم از كاراي كوچيك 

شروع كرد؛ مثاًل جايي خوندم كه مادر گرتا، زني هنرمنده و دائماً براي اجراي برنامه بايد به كشوراي مختلف سفر كنه، گرتا 
سال هاست از او خواهش كرده كه ديگه سوار هواپيما نشه، چون سوخت هواپيما، فسيليه و باعث گرم شدن زمين مي شه.« 

من كه احساس كردم فرصت خوبي براي مچ گيري پيش آمده، دستم را بلند كردم و گفتم: »پس خود گرتا 
چه جوري به مقر سازمان ملل سفر كرده؟« چند لحظه سكوت شد. احساس خوبي داشتم و فكر مي كردم مچ آقا رو 

گرفتم. آقاي بهرامي، لبخندي زد و گفت: »با تاكسي!«
  خنده ي بچه ها با اخم من تمام شد. آقا گفت: »ناراحت نشو پسر، شوخي كردم. بد نيست بدوني، گرتا، همراه 

پدرش با يك قايق سفر كرد، قايقي بادباني كه از سوخت فسيلي استفاده نمي كرد.«
 آخ... دفترم... مادر جانم از توي آشپزخانه صدايم مي كند. اگر دير بروم، معلوم نيست چيزي ته سفره بماند. 

اجازه بده بعد از شام، ادامه ي ماجرا را برايت تعريف مي كنم.

 اتفاقاً آقاي رضايي هم زنگ ناهار، توي حياط، چرخ مي زد و مراقب بود كسي زباله روي زمين نريزد.
به احمد گفتم: »حرف هاي آقاي بهرامي كه يادته، اون جا رو نگاه كن! بچه ها هرچي گير دستشون مي آد، مي چپونن توي اون سطل 

بيچاره.« احمد مثل هميشه خنديد و گفت: »اردل خان، خب بريزن تو حلق من؟ دمشون گرم كه رو زمين نمي ريزن.«
- بي مزه... منظورم اينه كه كاش دو تا سطل داشتيم؛ يكي مخصوص 

زباله هاي خشك و يكي زباله هاي تر! متين كه ريزه سنگ هاي كنار دستش را 
به سمت باغچه پرتاب مي كرد، گفت: »عاليه اردل...  بياين ما هم اداي گرتا رو 
در بياريم... طرح جهاني تفكيك زباله از مدرسه، بعدشم مي ريم سازمان ملل و 
براي مدتي از دست مدرسه راحت مي شيم.« احمد گفت: »چرا ادا؟ من حاضرم 

سطل بيارم. يكي براي زباله هاي خشك و يكي تر!«
فرزاد، غرشي كرد و گفت: »چرا دوتا... سه تا الزم داريم. 
خودم راه مي افتم توي حياط و اگر كسي قانون شكني كرد، 
مي فرستمش توي سطل سوم؛ حتي اگر اون آدم، آق رضايي 
باشه.« يك هو آقاي رضايي تازه وارد از وسط هاي حياط، به 

سمت ما چرخيد و گفت: »بله... كسي من رو صدا كرد؟«
خوش شانس بوديم كه زنگ تفريح تمام شد.

يك شنبه، 14 مهر

پيچ پيچي!

چهارشنبه، آق رضايي!
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  نيلوفر شهسواريان

تا به حال شده امانتی با ارزش را به 
كسی بســپری، اما او نخواهد آن را به 
تو برگرداند؟ حتمــاً حس بدی دارد، 
مخصوصاً وقتی چندين سال هم طول 
بكشد و خبری از بازگشت نباشد. اين، 
داســتان همان لوح های هخامنشی 
اســت كه حدود 84 ســال پيش از 
ايران خارج شــد و گروهي در كشور 
امانت گيرنده دلشــان نمی خواســت 
آن ها را به ايران پس بدهند. حاال بعد 
از ماجراهای زياد، 1783 لوح به تهران 
آمده كه 110 قطعه از آن در موزه ی 

ملی ايران به نمايش درآمده است.
جالــب اســت بدانيــم روی اين 
گل نبشــته هاي متعلــق بــه زمان 
داريوش اول هخامنشــی، چه چيزی 
نوشته شــده اســت؟ البته من زبان 

گل نبشــته ها را بلد نيســتم. ظاهراً 
نامه ها، اسناد اداری شــاه و دربار از 
موضوع هايی اســت كه روي لوح ها 
آمده، اما فقط اين نيست. هخامنشيان 
درباره ی زنــان، توليــد، كارگران، 
مســافران و كاتبان هم نوشــته اند. 
لوح ها در 12 موضوع دســته بندي 
شده اند و متن ها با دقت و نظم روی 
آن ها حكاكی شده است. مي دانيم آن 
زمان، بشــر مثل امروز عجله نداشته 
همه چيز را ســريع به پايان برساند و 
كاتبان با حوصله كار می كرده اند. حاال 
بعضی از لوح هايي كه راوي بخشي از 
تاريخ تمدن سرزمين ما هستند، ترك 
خورده  اند. اين لوح ها به بخش زيادی 
از پرســش هايمان درباره ی روزگار 

هخامنشيان جواب مي دهند. 

ماجرای اين همه سال دوري لوح ها 
از خانه ی خود، مفصل است. داستان 
از ســال 1312 تا 1313 شروع شد. 
آن زمان يك باستان شــناس آلمانی 
كــه در مؤسســه ی شرق شناســی 
دانشگاه شــيكاگو كار مي كرد، همراه 
باستان شناسان ايرانی، در شمال شرق 
تخت جمشيد مشــغول حفاری بودند 
كه تعداد زيادي لوح گلــی از دوره ي 
هخامنشی و به زبان ميخی پيدا كردند. 
همــان زمــان باستان شناســان 
تشــخيص دادند كه اين آثار مربوط به 
دوره ی هخامنشی اســت. مؤسسه ی 
شرق شناســی دانشگاه شــيكاگو در 
سال 1314 اين لوح ها را برای تحقيق 
و رمزگشايی به امانت گرفت و به آمريكا 
برد. بعد از آن معلوم شــد كه بخشــی 

از لوح ها بــه زبان عيالمی اســت. اين 
مؤسســه تا ســال 1327 حدود 150 
قطعــه را به ايران برگردانــد كه در آن 
زمان ايران فكر می كرد همه ی امانتی ها 
برگردانده شده اســت. مجيد ارفعی، 
متخصص زبان های باستانی و از كسانی 
كه شاهد پرونده ی لوح های هخامنشی 
در آمريكا بوده، ثابت كرد كه اين فقط 
بخش كوچكی از لوح ها است. در دهه ی 

80، با كمك اين كارشناس ايرانی 300 
لوح ديگر به ايران بازگردانده شــد. با 
اين اتفاق دو خانــواده ی يهودی ادعا 
كردند كه طي انفجاري در سرزمين های 
اشغالی فلسطين، آشنايان آن ها كشته 
شده اند و چون ايران از گروه هاي مبارز 
فلسطيني حمايت مي كند، به همين 
دليل بايد به آن ها غرامت پرداخت كند. 
آن ها براي تأميــن غرامت از دادگاهي 
خواستند كه دســتور حراج لوح های 
دوره ي هخامنشــی را صــادر كنــد 
و می خواســتند از آب گل آلود ماهی 
بگيرنــد. بعد از كشــمكش های زياد، 
دادگاه عالی آمريكا به نفع ايران رأی داد.

اگر دوست داری اين گل  نبشته های 
پر رمز و راز را از نزديك تماشا كنی، 
تا آخر مهــر می توانی به موزه ی ملی 
ايران بــروی. موزه ي ملــي ايران در 
خيابان امام خمينی ره، ابتدای خيابان 
ســی تير، خيابان پروفسور رولن قرار 
دارد و درهايش از ساعت 9 تا 17 به 
روی عالقه مندان باز است. راستی در 
كنار اين گل نبشــته ها، می توانی از 
آثار ثابت موزه ي ملي ايران هم بازديد 

كنی و با يك تير، دو نشان بزنی.
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مداد قرمز
تاکسی، پشت چراغ قرمز می ايستد. زل زده ام به قطرات باران جا خوش کرده روی شیشه. 
حواسم به هیچ جا نیست. صدای ضعیفی از البه الی آهنگ به گوشم می رسد. صدای ضربه ي 

دستی کوچك روی شیشه. چیزی جز قسمتی از کاله و چند شاخه گل پیدا نیست.
هندزفری را از گوشم بیرون می  کشم و شیشه را پايین مي دهم.

- يه گل می خری؟
اسکناسی از کیفم بیرون می  کشم: »پول خرد ندارم!«

در يك چشم برهم زدنی شاخه گلی جايش را به اسکناس توی دستم مي دهد. کودک به 
سمت يکی از مغازه های کنار خیابان می دود.

خطاب به من فرياد می زند: »اآلن برمی گردم!«
چراغ قرمز عجول صبر نمی  کند. ماشــین حرکت می  کند. بچه می دود به طرف ماشین. 

چندشاخه گل پرپر می شوند. هم چنان می دود. بی فايده است.
چاوشی در گوشم فرياد می زند: »مادر... مداد قرمز من کو...«

نرگس زارعی، 14ساله از تهران

جهان
كالفسردرگمیست

دردستهایتو
كالهمیشود

ودرپاييز
تمامغصههاوديوانگیهارا

ازسرمدورمیكند...
سايه برين
از تهران

امشبكهدركنارمنی،درلباسزرد
پيچيدهاستعطرتنیدرلباسزرد

آنقدرحلشدهاستوجودمدرونتو
انگارايستادهيمنی،درلباسزرد

آغوشبازكردهولبخندمیزند
امشببرایمنوطنی،درلباسزرد

دربرگرفتهاستمرامثليكلباس
خوشبختیامشدهاستزنی،درلباسزرد

سبزیروحداردوپاكیدل،ولی
پژمردهاستچونچمنی،درلباسزرد

پژمردهچشمهایپرازمهراوولی
زيباستمثلياسمنی،درلباسزرد

تاكیبرایاوبهخودمرنجمیدهم؟
تاپایمرگباكفنی،درلباسزرد
زهرا نورانی از تهران

ناگهانميروي
ناگهانميآيي

توناگهانيترين،ناگهاِندنيايي
مريم افراخته
16 ساله از كرج

چی در اين دست نوشته هاست که مرا به اين حد مجذوب خود می کند؟ شباهت او به من يا 
من به او؟ راز حوض وسط خانه ي نويان خان چیست؟ قبرستان عمودی کجای اين دنیاست؟

رضا پسربچه ای روستايی است که از طرف نويان خان از خانواده اش خريده می شود.  وقتی 
به عمارت نويان خان می رود با حوض وسط حیاط خانه روبه رو می شود؛ حوضی که رازهای 

سیاهی در خود دارد.

دروازهيمردگان1:قبرستانعمودی
نويسنده:حميدرضاشاهآبادی
ناشر:نشرافق)66۴1336۷(

پدرام عسکری مرقی، 17ساله از تهران

كمي طبيعت بخوانيم
»وقتی دريای خاکستری 

کف آلود و ديوانه 
ماهی های مرده اش را به ساحل می ريخت

معلوم نبود 
که گريه می کند 

يا می خندد!«

شــاعر با زبان ظريفــی از رفتار مــردم با 
طبیعت انتقاد می کند و از آدم های امروزی 
مي خواهد البه الی رياضی و فیزيك و عربی، 

کمی هم درس طبیعت بخوانند.
همان آدم هايی که انگار سالح هايشان را 

باال گرفتند و طبیعت را نشانه رفته اند. 
هم چنین در اين مجموعه شــعر سپید، 
تفاوت دنیای کــودکان و نوجوانان امروز و 

ديروز بیان می شود. 

درختها،دستهاباال!
شاعر:هدیحدادی

تصويرگر:مريمطباطبايی
ناشــر:انتشــاراتفنــیايــران

)88505055(
فائزه ابوالی
17ساله  از تهران

يك جرعه 
كتاب

رازهاي  سياه

يك جرعه 
كتاب

هربار
دلمراجاميگذارم

حواليدلت
برايدوبارهديدنت

نسترن اعجازي
از تهران

فراموشي

تصويرگري: موژان سعادتمندمنشادي، 15ساله از تهران

خيال رنگي
خيال رنگي

ان
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خطخطى
سرگرمي هوش

برايحلاينسرگرميتالشكنيدشــكلهندسيزيررابا
يكباركشيدنخطهارســمكنيد،بهطوريكهازهيچيكاز

مسيرهادوبارردنشويد.

مثل خود دوچرخه که همیشه در حرکت است، دوستانش هم حرکت مي کنند. نوجوان 
مي شوند، مي آيند، بزرگ مي شوند، مي روند، کنکوري مي شوند، موقتاً خداحافظي مي کنند، 

کنکور مي دهند، برمي گردند... 
مثل متينهخداوردي که به کنکور رسیده و از دوچرخه خداحافظي کرده. مطلبي براي 
دوچرخه نوشته و در مقدمه اش گفته: »امســال آخرين دوره ی خبرنگار افتخاری من بود. 
اين رو به عنوان خداحافظی نوشتم. توی سال کنکور در فعالیت هايي که مربوط به دوچرخه 

مي شه، وقفه  می افته.« 
و مثل محمدصادقكاشفي که کنکورش را داده و برگشته و نوشته: »تالشم بر اين است 
که فعالیتم را در دوچرخه ادامه دهم...« و نوشته: »نمی دانم با گذر از دوران نوجوانی، جايگاهم 
در دوچرخه به چه صورت اســت و باز هم می توانم همانند گذشته برايت بنويسم يا نه و صد 
البته اگر بدانم افزايش سنم چیزی را تغییر نمی دهد، بار ديگر تالش می کنم تا بهترين هايم 

را برايت بنويسم....«
بله... دوچرخه اين طوري اســت. همیشه کســاني سالم مي کنند و کســاني مي گويند 
خدانگه  دار و دوچرخه چشم به راه مي ماند تا آن ها که رفته  اند، دوباره برگردند، چون دوچرخه 

همیشه براي بچه هايش جا دارد.

سبز ماندن
آن قدر قد می کشــی که بعــد از مدتی 
می بینی از رؤيا هايت هــم بلند تری. همان 
درخِت ســبز و مهربانی می شوی که وقتی 
تازه جوانه زده بود، با حســرت به گل های 
باغچه نــگاه می کرد و آرزو داشــت آن قدر 

بزرگ شود که خورشید را واضح تر ببیند.
چیزی که تو را رشد می دهد، تالش برای 
سبزماندن و سبزترشدن است و تمرين های 

مکرر برای ناامیدنشدن. 
به قول مولوي:

گرهیچ نشانه نیست اندر وادی
بسیار امیدهاست در نومیدی

هانيه عابديني
 17ساله از شهرري

حال خوب
پايیز عزيزم! 

ممنون که هرسال بی مهری آدم ها را با 
کلی حال خوب معاوضه می کنی.

ممنونم برای اين که دلمان را به دســت 
بیاوری، بــا میوه های خوش مــزه ات، ما را 

عاشق خودت می کنی...
می دانی، کاش انسان ها هم می بخشیدند 

و فراموش می کردند...
افسوس که اين معاوضه ي ساالنه، فقط 

مخصوص توست.
حديث بابايی
 از تهران

دل تنگی های من
بــر  ســکوت زيباســت، امــا در برا
دل تنگی های من، نه! لبخند زيباست، اما در 
برابر اشك های من، نه! صبر زيباست، اما در 

برابر انتظار های من، نه! 
ثنا شبانی
 16 ساله از كرج

روح درختان
روح درختان پايیزی، همراه تابســتان 
خواهد رفت که تا سال بعد، برگ های جوان 

بهار را زينت بخشند.
روناک دارائی
15ساله  از تهران

تصويرگري: دالرام سادات باقري از شهرري
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