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ويژه   نوجوانان، سال نوزدهم، شماره   970 ، پنجشنبه 23 آبان 1398،  ضميمه   روزنامه   همشهري شماره 7805

كسي به در نمي زند...دنياي وارونه!دنياي وارونه!

این جا کافه علم است. من مارمولک فراک پوشــم و خانه ام نزدیک 
سقف آشــپزخانه. صاحب و کافه چی این جا »آلبرت اینشتین« است. 
وقتی آمدم توی آشپزخانه، عمو آلبرت داشت بستنی هایی را که خریده 
بود، توی فریزر می گذاشت. نگاهی به من انداخت و گفت: »امروز مثل 

یه زغال سنگم.«
این اصطالحی بود که به جای این که بگوید احساس تنبلی می کند، 
به کار می برد. خمیازه ای کشید و صدای در، چشم هایش را کمی بازتر 

کرد. 
»لیِزه مایتِنر« در را پشت سرش بست و دو دستش را به هم مالید و 

همان طور که پشت میز می نشست، گفت: »سالم آلبرت عزیز.«
سبیل عموآلبرت خندید: »سالم مایتنریوم، عنصر 109 عزیز! چی 

میل داری؟«
لیزه دستکش هایش را از دستش بیرون کشید و گفت: »اصاًل بامزه 

نیستی آلبرت! یه آفوگاتو لطفاً.« 
عموآلبرت یک اسکوپ بســتنی وانیلی توی لیوان انداخت: »این 
احساس چرندیه که اسمت رو روی عنصر جدول تناوبی بذارن؟ خود 

من دوست داشتم اسمم اون تو بود.«
یک شات قهوه ی اسپرسوی داغ روی بستنی ریخت: »اینشتینیوم!«

لیزه دو دستش را زیر چانه اش گذاشت و گفت: »غصه نخور آلبرت. 
همین طوری هم اسم مستعار دوجین عنصر رادیواکتیو هستی.«

 عمو آلبرت دوباره کسل شــد و با آفوگاتو )یک نوشیدنی ایتالیایی( 
به ســمت میز لیزه مایتنر رفت: »من اسمم روی هیچ عنصری نیست، 

لیزه. من فقط یه زغال سنگم.«
چشــم هایش را مالید و لیوان را جلوی لیزه گذاشت و نشست. لیزه 
کمی از بستنی را با قاشق خورد. آرام از پایه ی میز باال رفتم. اما همین که 
روی میز سرک کشــیدم، لیزه مچم را گرفت یا بهتر بگویم، با قاشقش 
دمم را گرفت و نگذاشت در بروم. عمو آلبرت متوجه  من نشد. به دیوار 
خیره شــده بود و کم مانده بود خر وپفش به آسمان برود. لیزه کمی از 
اسپرسو را نوشید و همان طور که مرا نگه داشته بود، گلدان شیشه ای را از 
روی میز برداشت و گل هایش را خالی کرد. همان طور که با دستش توی 
کالهش به دنبال چیزی می گشت، گفت: »حسابی تنبل شدی آلبرت.«

ادامه در صفحه ي  18 

: بابك قريب
تصويرگري

ن !
ليزه  مايتنر، مادر بمب اتمی جها

  فريبا خاني
از دنياي برعكس خوشم  مي آيد. از دنيايي كه شبيه دنياي هيچ كس نيست. من 

دوست دارم در اينستاگرام از خودم عكس هاي سروته بگذارم. 
وقتي بچه بودم كتاب » خفاش ديوانه« را خواندم. در آن كتاب، خفاشــي از پا 
آويزان بود و دنيا را برعكس مي ديد. باران مي باريد و او مي گفت: »كاش چتر داشتم  
تا باران، پاهايم را خيس نكند.« يا مي گفت: »اگر باران شديد ببارد آب رودخانه 

باال مي آيد و گوش هايم خيس مي شود.« و حيوانات جنگل به او مي خنديدند.
بچه شير مي غريد: »آب رودخانه پاها را خيس مي كند، نه گوش ها را«. خفاش 
جهان را سروته مي ديد. اين كتاب را »جين ويلس« نوشته و »معصومه انصاريان« 
ترجمه كرده بود. كتاب مي خواســت بگويد آدم ها با هم متفاوت اند. زاويه ي ديد 
هرموجودي در اين جهــان با ديگري فرق دارد. بعضي ها همه چيز را شــيرين و 
بعضي همه چيز را تلخ مي بينند. بعضي ها فكر مي كنند بدشانس ترين و بعضي فكر 
مي كنند خوش شانس ترين هاي جهان اند. در دنياي برعكس بايد همه چيز برعكس 
شــود؛ مثاًل به ما بگويند به جاي درس خواندن،  ايكس باكس  بازي كن دخترم تا 
روحيه ات خوب شود. يا مثاًل بگويند مفيد ترين چيز در جهان فست فود است! به 
آنتي اكسيدان ها كه در سبزي ها و ميوه ها  به وفور يافت مي شوند؛ بي توجه باشيد! 

آنتي اكسيدان مي خواهيد چه كار؟ 
 دنياي برعكس، دنيايي شبيه خفاش ديوانه است. مثال ً وقتي جغد دانا از خفاش 
مي پرسيد: »درخت  را چگونه مي بيني؟!« مي گفت: »درخت، يك تنه درباال دارد 
و برگ هايي در پايين...« يا مي گفت: »كوه، يك دامنــه در باال دارد و يك قله در 
پايين...« تصميم  بگيريم خودمان باشيم، سعي نكنيم شبيه كسي باشيم. بگذاريم 
مثل خفاِشِ كتاب، جهان را سرو ته بيينيم. متفاوت بودن خيلي  هم خوب است. 
معلق باشيم بين زمين و آسمان و  آرزو كنيم باران ببارد تا كف پاهامان خيس شود.

1. صبح شــنبه، آقاي اســماعیلي به جاي درس پرسیدن، شــروع کرد به 
شعر خواندن:

»درین سرای بی کسی، کسی به در نمی زند
به دشِت پُرمالل ما پرنده پَر نمی زند

یکی ز شب گرفتگان چراغ بر نمی ُکند
کسی به کوچه ساِر شب دِر سحر نمی زند....«

او این غزل را تا انتها خواند و گفت هوشنگ ابتهاج را یادتان باشد!
2. آقاي اسماعیلي، دبیر ادبیاتمان، اهل فضاي مجازي نیست و نمي دانست  
حاال نام هوشــنگ ابتهاج، رهی معیری، نیما یوشــیج ، خیــام، محمدرضا 
شــفیعي کدکني، محمود  دولت آبادی، صادق  هدایت، ایرج میــرزا  و بزرگ 
 علوی، بیش تر از قبل در فضاي مجازي دســت به دست مي شود و به دست ما 

هم رسیده است.
3. شب براي پدرم تعریف مي کنم و او در گوشي اش مصاحبه اي از محمد 

پارسانسب را که از مؤلفان کتاب هاي درسي است نشانم مي دهد تا بخوانم.
آهسته مي خوانم: »درست است که کتاب ها به اصالح و بازنگری نیاز دارند، 
اما بهترین کســی که می تواند کتاب ها را اصالح کند، مؤلف آن است، که این 

اتفاق نیفتاده است.«
او گفته اســت: »زمانی که کتاب درسی را می نوشتیم برای تنظیم فصل ها 
قاعدتاً به مجموعه ي تاریخ ادبیات و سیر تاریخ ادبیات توجه داشتیم. زمانی که 
این موضوع حذف می شود؛ معلوم نیست چه بالیی سر کتاب می آید. اگر خود 
مؤلفان حذف کنند؛ باز این نظم را در نظر دارند و جایگزینی برای آن می یابند، 

اما زمانی که این نباشد؛ می شود شیر بی یال و دم و اشکم.«
4. مادرم مي گوید از دوســتان معلمش شــنیده که تغییرات کتاب  هاي 
درسي و به خصوص ادبیات از سال 1384 شروع شده و سال 1388 اجرا شده 

و تا امروز ادامه دارد. 
5. در جســت وجوهایم این خبر را از حسین قاســم پورمقدم، مدیر گروه 
ادبیات فارسی دفتر تألیف کتب درســی آموزش و پرورش و از مؤلفان کتب 
نونگاشت ادبیات در پایه ي یازدهم پیدا مي کنم. او گفته که همه ي کتاب های 
درسی از ســال 1394 تغییر کرده  و وارد نظام جدید شده اند. این تغییر برای 
متناسب سازی کتاب ها با سند »تحول بنیادین« و سند »برنامه ي درسی ملی« 
بوده است. این کتاب های نونگاشت از فیلترهای مختلف مانند دبیران و اساتید 

جامعه ي ایرانی عبور کردند و از سال 1395 تا امروز تدریس می شوند.
6. محمدپارسانسب در آن مصاحبه گفته بود که باید کتاب هایمان به روز 
شــود، اما این به روزبودن به معنای بی نظمی، شــلختگی و پریشانی نیست. 
به روزبــودن یعنی اقتضائات زمانــه را درنظرگرفتن، اما مثاًل شــعر و ادبیات 
کالسیک را نمی توان کنار گذاشت. باید متن هایی تولید شود. وقتی متن های 
جایگزین را دیدم، متوجه شدم متعلق به کسانی است که هنوز تمرین نوشتن 
می کنند و کتابی ننوشته اند و متن هایشان در کتاب ها آمده که جالب نیستند. 

ما باید فرهنگ و پیشینه ي فرهنگی خودمان را به بچه ها منتقل کنیم.
7. بهتر است بیش تر کتاب بخوانم و  »باغ بي برگي«، »مهتاب«، »داروگ«، 
»به کجا چنین شتابان!«، داستان »موســي و شبان«، »سیاحت نامه«، غزل 

»جواني«، شعر »مادر«، داستان حالج و خیام را هم یادم باشد.

 مهسا لزگي

 هیچ  می دانی کــه  اولین دوره ی 
تشــکیل باشــگاه های کتاب خوانی 
برای نوجوانان کانون اصالح و تربیت، 
امسال برگزار می شــود. باشگاه های 
کتاب خوانی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی با همکاری سازمان زندان ها، 
امســال این طرح را در کانون اصالح 
و تربیت و زندان های کشــور اجرایی 
کردند تا زندانیان در دو گروه ســنی 
زیر 18 و باالی 18سال در 9 استان 

کشور با کتاب خوانی همراه شوند. 
به گزارش خبرنــگار هفته نامه ي 
دوچرخه، ابراهیم حیدری، مدیرکل 

دفتر مطالعــات و برنامه ریزی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســالمی درباره ی 
این رویداد گفت: »بــا اعزام دو نفر از 
کارشناســان حوزه  ی کتاب خوانی، 
کارگاه هایی در مراکز 9 استان  برگزار 
شــد. در زندان ها، دو باشگاه  برای دو 
گروه ســنی متفاوت برگزار خواهد 
شــد؛ یک گروه کودک و نوجوان زیر 
18 ســال در کانون اصالح و تربیت 
زندان ها و گروه  دیگــر زندانیانی که 
باالی 18 سال سن دارند. استان های 
خراســان جنوبی، مرکــزی، ایالم، 
بوشهر، گیالن، همدان، اردبیل، یزد 

و کرمان هم جزء استان هایی هستند 
که این طــرح را در زندان ها برگزار 

می کنند.«
حیدری ادامه داد: »یک یا دو نفر 
مسئولیت تشکیل باشگاه کتاب خوانی 
را در هرزندان برعهده گرفتند. اکنون 
دوره های آموزشــی تسهیل گران به 
پایان رسیده و برای ادامه ی این طرح 
در ســایر اســتان ها، الزم است تا از 
زندانیان نیازسنجی شود تا در سایر 
اســتان های کشــور نیز این طرح با 
قدرت بیش تری گسترش پیدا کند.«

گفتنی است استادان این دوره ها از 

 نفيسه مجيدي زاده

ُد رنا جانم، بال هايت خسته نباشند!
تنهایــي پنج هــزار کیلومتــر ســفرمي کني، 
ُدرنا جانم؛ بال هایت خســته نباشــند. درناجان، 
مي گویند 21 سال داري؛ 12 سال پیش، همسرت 
را شــکارچي ها ازبین بردند و تنها شدي. اما هنوز 
تنهایي، این مسیر طوالني را بال  مي زني و مي آیي. 
تو تنها بازمانــده ي درناي ســفید از گله ي غربي 

ســیبری و تنهاترین درنــا در نژاد خود 
هســتي. از ســیبري، از کناره ي غربي 
رود اُب به تاالب فریدون کنار مي آیي تا 

پاییز و زمستان را آن جا به سر کني و باز 
این مســیر طوالني را بازگردي. درنا جان، 

خیلي مشهوري! تمام دنیا ماجراي تو را دنبال 
مي کنند. تو یک شخصیت مهم جهاني هستي.  

جشني براي درناي اميد
هرســال براي کودکان و نوجوانــان مازندراني، 

اولين جام  باشگاه هاي كتاب خواني با همكاري سازمان زندان ها

نوجوانانكانوناصالحوتربيتكتابميخوانند!
نویسندگان و شاعران حوزه ی کودک 
و نوجوان هســتند. جعفــر توزنده 
جانی، مجید راستی، حسین توالیی، 
سیدعلي کاشفی خوانساری، سیاوش 
پیریایــی و اســماعیل یزدان پــور، 
آموزش به مسئوالن فرهنگی زندان ها 

را بر عهده داشتند.

چرخ اول

جشني برگزار مي شــود تا با پرندگان مهاجر آشنا 
شوند و قدر درناي امید را بدانند. این برنامه از سوي 
بنیاد علمي  و عام المنفعه ي حریري برگزار مي شود. 
در این جشن، »الن توکلي« پرنده شناس فنالندي 
حضور دارد؛ کســي که سال هاســت در مازندران 
زندگي مي کند و بر روي پرندگان، به خصوص درناها 
تحقیق مي کند. خود او مي گوید: »من جاســوس 
درناها هســتم! چون مدام زندگي درناها را زیر نظر 
دارم.« او درباره ي درناها و پرنــدگان مهاجر براي 
کودکان و نوجوانان حــرف مي زند. کودکان و 
نوجوانان بــراي درناي امیــد و پرندگان 
مهاجر نامه مي نویســند و نقاشي 

مي کشند. این برنامه براي ایجاد فرهنگ سازي مردم 
منطقه است تا از شــکار بي رویه ي پرندگان مهاجر 

جلوگیري شود. 
البته امســال این جشن قرار اســت که در شهر 
فریدون کنار  در ماه آذر برگزار شود؛ درست جایي که 
درنا آن جا را براي استراحت پاییزي و زمستاني اش 

انتخاب مي کند. 

بی مزه! آلودگي هاي  

می  دهد! کلونی تحويل  می گیرد؛ جرج  مرا  19چهره ی 
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18



شکافت هسته ای، فرآیندی است که در آن 
یک اتم سنگین رادیواکتیو مانند اورانیوم به دو اتم سبک تر تبدیل 

می شود. وقتی هسته ای با عدد اتمی زیاد شکافته می شود، بر  اساس فرمول اینشتین 
)E=MC2(، مقداری از جرم آن به انرژی تبدیل می شود. از این انرژی در نیروگاه هسته ای براي 

تولید برق و در سالح های هسته ای براي تخریب استفاده می شود. به دلیل شباهت این پدیده با تقسیم 
سلولی، »لیزه مایتنر« و »اوتو رابرت فریش« آن را شکافت نامیدند. مواد رادیواکتیو مانند اورانیوم از خود اشعه ی 

خطرناکی ساطع می کنند که در حین عبور از هوا آن را یونیزه و هادی الکتریسته می کند. آلبرت اینشتین از دو راه به 
پروژه ی بمب اتمی گره خورده است. یکی فرمول معروف برابری جرم و انرژی او و دیگری نامه ی معروفش به رییس جمهور 

وقت آمریکا در سال ۱۹۳۹ میالدي که در آن درباره ی تحقیقات اتمی آلمان نازی 
هشدار داده بود. این نامه موجب سرعت بخشیدن به پروژه ی منهتن یعنی 

پروژه ی  ساخت بمب اتم آمریکا شد. اما درواقع فرمول اینشتین تنها ثابت 
می کرد چرا بمب اتم کار می کند و در مورد چگونگی ساخت بمب توضیحی 
نمی داد! در سال ۱۹۴۴ میالدي، اینشتین در مورد احتمال دست زدن یکی از 
کشورهای درگیر جنگ به انفجار بمب اتم بر سر مردم، چنان 

نگران شد که در نامه ای به »نیلز بور« نوشت: »زمانی 
که جنگ به پایان برسد کشورها به طور مخفیانه 

به توسعه ی فناوری نظامی خود می پردازند. 
این روند روزی به جنگی بسیار مخرب تر 

و ویران کننده تر از جنگ کنونی ختم 
خواهد شد.«

لیزه مایتنر/ تولد: ۱۸7۸ میالدي/ درگذشت: ۱۹۶۸ میالدي
این فیزیک دان در خانواده ای هشت نفره به دنیا آمد و با همه ي مشکالتی که به خاطر زن بودن بر سر 

راه ورودش به دانشگاه داشت، سال ۱۹۰۱ میالدي وارد دانشگاه وین شد. آن جا زیر نظر »بولتزمان« فیزیک دان نامی، در 
رشته ی فیزیک تحصیل کرد و در سال ۱۹۰7 دکترای خود را گرفت. مایتنر به همراه همکارش »اتو هان« اولین کسانی بودند که شکافت 

هسته ای را توضیح دادند. اتوهان و مایتنر در سال ۱۹۳۸ میالدي، اورانیوم را با نوترون های با سرعت پایین بمباران کردند. نتایج شگفت انگیز بود 
و اتوهان آن را در نامه ای برای مایتنر شرح داد. مایتنر در حال قدم زدن روي برف ها بود که ایده  ای تاریخی به ذهنش رسید. در مسیر نشست و انرژی دخیل 

در شکافت هسته ای را محاسبه کرد. مایتنر برای محاسبه ی این انرژی عظیم از فرمول مشهور اینشتین یعنیE=MC2  استفاده کرد. در نهایت به این نتیجه رسید 
که در جریان شکافت هسته ای، مواد زیادی به انرژی تبدیل می شود که آن حجم از انرژی را از خود ساطع می کنند. اما کمیته ی جایزه ی نوبل شیمی، زحمات مایتنر را 

نادیده گرفت و این جایزه را تنها به اتوهان داد. نازی ها در هنگام جنگ، قانون جدیدی را اجرا می کردند که خروج دانشمندان از آلمان را منع می کرد. مایتنر در آلمان حبس 
شده بود، اما سرانجام با نقشه ای مخفیانه و با کمک بعضی از همکارانش خطر ها را به جان خرید و توانست با قطار از برلین به مرز هلند فرار کند. مایتنر در سال های جنگ 

با استفاده از تصویربرداری اشعه ی ایکس به کمک مجروحان جنگی شتافت. در جبهه  ای دیگر ماری کوری همین کار را برای زخمی های متفقین انجام می داد. پس 
از پایان جنگ جهانی دوم، بسیاری لقب »مادر بمب اتمی« را به او دادند. اما او از این لقب متنفر بود و خود را یکی از طرفداران کاربردهای صلح آمیز هسته ای 

می دانست. با فاش شدن هرچه بیش تر قساوت های نازی ها، تصمیم گرفت هیچ وقت به آلمان بازنگردد. لیزه مایتنر اگرچه جایزه ی نوبل را نبرد، اما جوایز 
مهمی از جمله جایزه ی ماکس پالنک را دریافت کرد. او سال های پایانی عمرش را در انگلیس سپری کرد و در سال ۱۹۶۸ میالدي و در سن 

۸۹ سالگی از دنیا رفت. پس از مرگش عنصر ۱۰۹ جدول تناوبی به افتخار او مایتنریوم نام گذاری شد. از نام گذاری های دیگر 
می توان به انجمن علمی هان-مایتنر در برلین، دهانه هایی در ماه و سیاره ی زهره اشاره کرد. 

كافه علم 
5

  ادامه از صفحه ۱7
باألخره دســتش با یک ســیم نازک از 
کالهش بیرون آمد. یک ســر سیم را توی 
دهانش گرفت و ســر دیگــرش را پیچاند 
و حلقه  کرد. عموآلبرت بــا تعجب نگاهی 
به او و مِن بخت برگشــته انداخت و گفت: 
»به هیچ وجه لیزه مایتنــر! من پر از قابلیت 

کارم.«
لیزه انتهای صاف سیم را به شکل حرف 
اِل در آورد. دوتا کاغذ کوچک آلومینیومی 
از الی سنجاق سینه اش بیرون آورد و آن ها 
را توی آن اِل منحوس قــرار داد. با نگرانی 
به عموآلبرت نگاه کردم. امــا او ادامه داد: 
»به اندازه ای که یک قطــاِر بخار را از برلین 

تا هلند ببرم.«
لیزه نگاهی بــه عموآلبرت انداخت. بعد 

سیم را توی گلدان کرد و مرا به گلدان و یک 
سر سیم که پیچانده بود و از گلدان بیرون 

بود نزدیک کرد. 
لیــزه  داری چــی کار می کنــی   - 

مایتنر؟!
یک دفعه فراکــم جرقــه زد و دو کاغذ 
آلومینیومــی از هــم بــاز شــدند. مایتنر 
بالفاصله مرا رهــا کرد روی میــز و فریاد 
زد: »رادیواکتیــو! کافــه ی تو پــر از مواد 

رادیواکتیوه.«
دویدم و گوشــه ی دیوار پنهان شــدم. 
مایتنر آرام و مخفیانه گفــت: »نمی خواد 
نگران باشــی، من می دونــم چه طور مانع 

پخش شدن تشعشعات بشیم.« 
عموآلبرت گل های توی گلــدان را که 
لیزه مایتنر روی میز انداخته بود برداشت و 

بو کرد: »لیزه، فکرش رو نکن.«
بعد ســنگی از توی جیبش بیرون آورد 
و بــه او داد: »این هدیه رو بهت پیشــکش 
می کنم، فقــط خواهش می کنــم دیگه از 

رادیواکتیو حرف نزن.«
لیزه، بســتنی را که قاطی اسپرسو شده 
بود، مزه مزه کرد و گفت: »آخه این چه قدر 

می ارزه آلبرت اینشتین؟«
عموآلبرت بــا جدیت گفــت: »معادل 

50هزار بشکه ی نفت.«
لیزه از آفوگاتو نوشید و سنگ را گرفت: 
»اما این که همه ش این تو حبس شــده. به 

چه دردی می خوره؟«
عموآلبرت یک پایــش را روی آن یکی 
انداخت و گفت: »تو باید خوشــحال باشی 
لیزه. اگه قــرار بود بــه این راحتــی آزاد 

 بشــه، ما حاال روی یه بمب بزرگ نشسته 
بودیم.«   

لیزه دست از نوشیدن کشید و با آه گفت: 
»دیگه تحملش رو ندارم. من و ماری توی دو 
جبهه ی مخالف جنگ، به زخمی ها کمک 
می کردیم. می دونی چی بین ما دو نفر در دو 
جبهه ی مخالف، مشترک بود؟ استفاده از 

تصویربرداری با اشعه ي ایکس!«
- کدوم ماری؟

- ماری کوری. می فهمــی چی می گم 
آلبرت؟ علم، موضوع مشترک ما بود. اصاًل 

ربطی به جنگ نداشت.
لیــزه مایتنــر زل زد بــه عموآلبرت و 
لیوانش را یک مرتبه سرکشید. مزه ی تلخ 
اسپرسو با شیرینِی بســتنی توی دهانش 

قاطی شد.

لیزه مایتنر، مادر بمب اتمی جهان!

محاسبهكنندهيانرژيشكافتهستهاي

چشمهاينگراِنبمباتمی
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نام گروه ما »مافیا« است که از حرف هاي اول اسم هایمان یعني متین روپایي، احمدپسته، فرزادکرگدن، یاورنردبون و اردالن خان، یعني خودم ساخته شده است. 
اول این که بچه هاي کالس هشتم بي جا کرده اند که مي گویند این گروه، امسال تشکیل شده که آقاي رضایي، ناظم جدید را فیتیله پیچ کند؛ اصاًل! البته باید اعتراف کنم که ما 
عاشق آقاي منافي، ناظم سال گذشته هستیم 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 دنیا فرق داشت! ولي 

با سرنوشت که نمي شود جنگید. البته... شاید هم بشود... نمي شود... مي شود... نمي شود...
این یادداشت ها، روزنگاري هاي من از ماجراهاي روزهاي مدرسه است و گروه مافیا!

سيدسروشطباطباييپور

دفترجان؛ چشمت روز بد نبیند! امروز، روز کالغي گندِي بود؛ یعني امروز را با کالغ شروع کردم،
 با کالغ ادامه دادم و با کالغ هم به پایان رساندم. ماجرا از صبح اول وقت شروع شد؛ 

وقتي زیر درخت چنار جلوي در مدرسه ایستاده بودم تا مقواهاي تکلیف کالس هنر را توي کیفم جاساز کنم؛
همان مقواهایي که احمد برایم نقاشي کرده و از خانه شان آورده بود. 

یک هو صداي ناله ي نازکي توجهم را به خودش جلب کرد؛ بچه کالغي از النه اش سقوط کرده  و روي زمین پهن شده بود 
و  زوزه مي کشید. نمي دانم چرا، اما یک هو حس کالغ دوستي ام ُگل کرد و جلوي بچه هاي مدرسه، از خودم ُقمُپز َدر کردم و 

بچه کالغ را با غرور، از روي زمین برداشتم و چند قدم از درخت فاصله گرفتم. به خدا همین! فقط همین!
 اما انگار کالغ ها از رفتار من، برداشت بدي کردند و در یک چشم به هم زدن، باالي سر مدرسه سیاِه سیاه شد.

دفترجان؛ باورت نمي شود. براي یک لحظه فکر کردم کسوف شده! صداي قارقار هم آن قدر زیاد بود که حتي صداي احمد را هم 
نصفه نصفه شنیدم که مي گفت: »فرار... چرا... بنداز... اون...کالغ کوفتي...«

یادم نیست که وقتي رهایش کردم، بچه کالغ افتاد زمین یا رفت هوا! فقط یادم هست که وقتي بدو بدو وارد حیاط مدرسه شدم؛ 
براي یک لحظه سرم را برگرداندم و دیدم یک گله کالغ وحشي، قارقارکنان از َدر بزرگ مدرسه وارد حیاط شدند تا ارث 

پدرشان را از من بیچاره بگیرند. مدرسه در یک چشم به هم زدن، به هم ریخت؛ از یک طرف، کالغ ها مي چرخیدند و
قارقار مي کردند و از طرفي، بچه ها هم دور خودشان مي چرخیدند و هوار مي کشیدند. گرگم به هوا که نه؛ انگار کالغم به هوا شده بود!

همین قدر به تو بگویم که کالغ ها آن قدر به من نزدیک شدند که حتي صداي وزوز پرهایشان را هم روي صورتم حس مي کردم!
نمي دانم... شاید ابهت من، شاید صداي بلند آقاي رضایي از پشت بلندگو و یا شاید صداي گوش خراش زنگ صبح گاه، 

کالغ ها را متفرق کرد و باعث شد دمشان را روي کولشان بگذارند و بروند؛ اما این را مي دانم که عصر همان روز، گروه مافیا، 
رئیسشان را تا دم در خانه، اسکورت کردند و اجازه ندادند کالغ ها، حتي یک تار مو از موهاي مبارک مرا به غنیمت ببرند.

راستي! یک چیز دیگر را هم نمي دانم... این که کدام آدم حسودي، روي مقواهاي کالس هنر من،
 لکه هاي سبز و سفید و سیاه انداخته بود و به تکلیف کالس هنرم، که البته احمدجان، زحمتش را کشید، گند زده بود!

لکه هایي که بوي علف تازه، کالباس تَر، سس مایونز گندیده و البته کمي بوي کالغ مي داد!

سالم دفترجان، خوبي؟ لطفاً براي چند لحظه هم که شده، از پنجره ي اتاقم به آسمان نگاه کن!  ببین چه قدر آلودگي، چه قدر دود!  
مگر نمي گویند پاییز، پادشاه فصل هاست و از سر و کولش، رنگ باال مي رود؟ قرمز... نارنجي... زرد! 

امروز به فرزاد مي گفتم که انگار، پاییز هم با ما سر لج افتاده و رنگش را از ما دریغ مي کند. از اول هفته، این پاییز بي مزه، هوس کرده که 
تیپ سیاه بزند و کت دودي اش را بپوشد؛ قبول خوش تیپ! اصاًل مشکي، رنگ عشقه! اما چرا بین این همه  روز، فقط سه شنبه ها؟  

روزي که ما ورزش داریم و مي توانیم مثل اسب، توي حیاط مدرسه بدویم! 
این آموزش و پرورشي ها هم تا شاخص آلودگي به سرفه مي افتد، به جاي انجام یک کار درست درمان، تندي زنگ ورزش مدارس را تعطیل مي کنند. 

یعني مظلوم تر از زنگ ورزش وجود ندارد؟ یعني تنفس در هواي آلوده، براي حل مسائل ریاضي و علوم، بي اشکال است، اما براي زنگ مظلوم ورزش، پراشکال؟!
دفترجان! خالصه این که  زنگ ورزش امروز هم هوا شد! البته این آقاي حیدری، معلم ورزش ما هم خیلي تي تیش است. توي کالس، چنان حبسمان کرده بود که داشتیم از بي هوایي 

خفه مي شدیم. فرزاد دستش را بلند کرد و گفت: »آقا... الاقل الي پنجره رو باز کنید، کالس عین سونا شده!«
و متین ادامه داد: »آقا...یه چیکه آلودگي که قابل این حرف ها رو نداره... به خدا یک هفته انتظار کشیدیم... اگه بریم توي حیاط، قول مي دیم خیلي نفس نکشیم!«

خنده ي بچه ها با ساکت ساکت هاي آقاي حیدری قاطي شده بود، اما به نظر مي رسید، آقاي حیدری به هیچ صراطي، مستقیم نیست.
یک هو عین برق، فکري به ذهنم رسید که کاش نمي رسید: »آقا اصاًل اجازه بدین همین جا توي کالس نرمش کنیم... « حرفم هنوز تمام نشده بود که یاور نردبون و تعدادي از بچه هاي ته 

کالس، مشغول ورجه ورجه شدند و گروپ گروپ... ! مرا هم جو گرفت و  پریدم جلوي کالس، پشت به در ورودي و رو به بچه ها،  و هي باال و پایین  پریدم و  به بچه ها 
نرمش  دادم... یک...  دو...  سه.... باال... پایین...انگار حادثه ي بدي در حال وقوع بود، اما خیلي به احساسم توجه نکردم. صحنه ي بدي بود دفترجان! 

وسط آن همه باال و پایین پریدن ها، یک هو دیدم که بچه ها، سر جا، خشکشان زده. فریاد زدم: »بدوید تنبل ها... چه قدر زود خسته شدین...« 
ابروهاي پرپشت یاور را در ته کالس، دیر دیدم؛ ابروهایي که هي باال و پایین مي رفت و به در ورودي کالس اشاره مي کرد. باد سردي توي کالس پیچید. 

آقاي حیدری  سرش را به طرف در چرخاند و گفت: »خوب شد اومدین آقاي رضایي؛ این بچه ها...« 
 مورد انضباطي و ثبت در پرونده، سه شنبه ي سیاه  مرا، سیاه تر از بقیه ي سه شنبه هاي دنیا  کرد!

سياه ترين سه شنبه  ي دنيا!

سه شنبه، مكان در بسته!

كالغ هاي خانواده دوست! بيمزه! آلودگيهاي

دفترکم! هنوز چیزي از سال نگذشته، دفتر حسابم را به آب دادم؛ آن هم چه آبي! البته باز هم متهم ردیف اول، همان آقاي رضایي خودشیرین بود.
یادت که هست...آقاي رضایي، براي این که خودش را در دل بچه ها جا کند، یک دست شویي به دست شویي هاي سِرپاي مدرسه، اهدا کرد... یعني ساخت... چه مي دانم... احداث کرد... تولید کرد... آن 

هم نه از نوع ایراني... بلکه از نوع فرنگي!  بچه ها هم آب از لب و لوچه شان راه افتاد و از همان روز اول، طرفدار دسته گل آقاي رضایي شدند. 
یعني روزهایي مي شد که َدِر توالت هاي ایراني حیاط مدرسه، باز ِ باز بود و همه مشغول هواخوري؛ اما بچه ها، جلوي تنها توالت فرنگي مدرسه، صف کشیده بودند. آقاي رضایي هم که گاهي از کنار 
صف مشتاقان عبور مي کرد،  لبخندي حاکي از رضایت، روي لب هایش نقش مي بست و احتماالً به هوش و نیازسنجي خودش صدآفرین مي گفت. غافل از این که نصف بیش تر متقاضیان معصوم، 

حتي نحوه ي استفاده از این عضو فرنگي مدرسه را هم بلد نبودند و نصفه ي دیگر هم...! حتي آقاي رضایي، خبر نداشت که خودش با دست خودش، مخفي گاه امني ساخته
 براي بچه هاي بدون تکلیف مدرسه، تا آن ها در زنگ هاي تفریح، به نشیمن گاه امن فرنگي مدرسه پناه ببرند و پس از ورود، دفترشان را از پیراهن مبارکشان در آورند و  با آرامش بنشینند و...
البته من به فرزادکرگدِن چاق و چله ي گروه خودمان، گفتم که این کاسه ي توالت پیزوري، تحمل بدن نحیف تو را ندارد، اما فرزاد هم تحمل اخم هاي آقاي ولي نژاد، معلم حساب را نداشت و...

 نمي دانم... شاید مقصر، خودم بودم و نباید دفتر حسابم را به فرزاد مي دادم. تا آن صداي مهیب، از دست شویي فرنگي هوا رفت، آقاي رضایي هم عین اجل معلق رسید. بنده ي خدا، رویش نمي شد
 دِر دست شویي را باز کند و هي فریاد مي زد: »کیه اون تو! سالمي پسر... زود کارهات رو بکن تا ...« اما من که نگران دفتر حسابم بودم و از ماجرا هم باخبر، بدون خجالت، 

در دست شویي را باز کردم و...از قیافه ي متعجب آقاي رضایي معلوم بود که احتماالً بو برده که از این مکان امن و دربسته، چه استفاده هایي براي پیشبرد علم ودانش مي شده!
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میگیرد  مرا چهرهی
تحویلمیدهد! کلونی گاهي خودم را  دانلود مي کنم؛ گاهی »جانی  دپ« تحویل می گیرم، گاهی »جرج کلونی«. جرج

مي خواهم ببینم چهره ام چه تغییري مي کند اگر هم سن مادرم شوم یا چه قدر جذاب مي شدم 
اگر مثل پدر، ته ریش داشتم!

هي خودم را دانلود مي کنم تا باألخره نرم افزاري مرا زیباتر کند. این نرم افزارها به من آموزش 
مي دهند که چه طور و در چه حالتي زیباترم؛ به نظرم مي توانم بیني ام را هم عمل کنم...

نرم افزارها و اپلیكیشن هاي تغییرچهره، بســیار محبوب اند و بیش تر افراد آن ها را امتحان 
مي کنند؛ بعضي ها عكس هایشان را به اشتراك مي گذارند و برخي در گوشي هایشان ذخیره 
مي کنند. بعضي معتقدند دقیق عمل مي کنند و بعضي ها عكس دست و پایشان را مي گذارند 
و تصویر نهایي شده ي فردي مشــهور را تحویل مي گیرند تا ثابت کنند؛ این نرم افزارها قابل 

اعتماد نیستند! 
از »سجاد علي محمدي«، کارشناس نرم افزار مي پرسیم: بعضي از اين برنامه ها با فناوري 
جديد مبتني بر شبكه هاي عصبي و با استفاده از هوش مصنوعي كار مي كنند. منظور 

از شبكه هاي عصبي چيست؟
او پاسخ مي دهد: »دانشمندان با الهام از شبكه ي عصبی مغز انسان، شبكه های عصب را در 

کامپیوترها ایجاد کرده اند که شباهت ها و تفاوت هایی با هم دارند.
تفاوت اصلی این دو شــبكه ي عصبی طبیعی و مصنوعی، در نوع زنده یا دســتگاه بودن 
آن ها نیســت، بلكه در نوع ارتباط واحدهای سازنده ي آن هاست. در شبكه ي عصبی طبیعي، 
واحدهای تشــكیل دهنده ي آن، یعنی نورون ها با تعداد زیادی )شــاید تــا 10هزار( نورون 
دیگر در ارتباط اند. در پردازنده های نســل جدید هم با این که شاهد افزایش تعداد واحدهای 
تشكیل دهنده ي پردازنده )ترانزیستورها( در ابعاد کوچک هستیم، اما تعداد ارتباط هرکدام از 

واحدهای آن خیلی محدود است و نحوه ی تحلیل کامپیوتر و مغز متفاوت است.
فرآیند یادگیری مغز، آهسته  و با روش میدانی اســت که ماه ها یا سال ها طول می کشد تا 
چیزي پیچیده را کاماًل درك کند. این قسمت از این سرویس، به شكلي از شبكه هاي عصبي 
استفاده مي کند که در ابتدای امر، برنامه ي مذکور با استفاده از یک سری اطالعات صحیح و 
غلط، یاد می گیرد فرم ها و حالت چهره را چگونه شناســایی کند. یعني درواقع با گذر زمان و 
تأیید یا رد نتایج حاصله از نرم افزار، توسط توسعه دهنده و کاربران، به مرور زمان می آموزد که 

چهره ي موردنظر را چگونه پیدا کند.
و این هم سؤال همه ي ما: اين نرم افزارها شباهت برخي چهره ها را درست تشخيص 

مي دهند. آيا شانسي و اتفاقي است؟
علي محمدي مي گوید: »اتفاقی یا شانسی نیست، اما در برخی موارد مشاهده شده که این 
برنامه در مواجه با اطالعات غلط، مثاًل قاشــق یا تصویر زمین یا آرم شرکت ها، باز هم اقدام به 
پیدا کردن چهره ي سلبریتی ها کرده است. پس این ایرادی در برنامه است که به احتمال زیاد 
مي توانند آن را در نسخه های بعدی رفع کنند. البته شاید هم تعمدی در برنامه قرار داده شده 

و قصد به وجود آوردن چالش جدیدي را داشته است!« 

بدون شرط خودت را بپذير
دوستي مي گفت ما راضي نیســتیم حتي یكي از رفتارهایمان را عوض کنیم و معموالً در 
جواب اعتراض ها مي گوییم: »همینه که هست«! ولي عاشق تغییر چهره ایم و همه ي برنامه ها ي 

جدید را دانلود مي کنیم تا چهره ي تازه اي از خودمان ببینیم.
»بصیرمقدسیان«، کارشناس توانمندي نوجوانان به هفته نامه ي دوچرخه مي گوید: » در 
روان شناســي، وقتي به موضوعي مي پردازند و دنبال آسیب مشكل یا ناهنجاري آن هستند، 
عاملي را در نظر مي گیرند و آن هم تكرار وقوع آن اتفاق است؛ فارغ از این که این نرم افزارها چه 
هستند، مي شود نگران آن بود که بیش از حد نرمال استفاده شوند. چون موضوع هاي مشابه 
این زیاد شده؛ مثل همین جراحي هاي متعدد برروي چهره. به این ترتیب این حساسیت زیاد 

شــده که نكند این اتفاق براي دیگر افراد هم رخ 
بدهد. در حالي که تا حد طبیعي هرکدام از ما 
با این نرم افزارها کار مي کنیم و ممكن است 
برایمان هم جذاب باشــد. این کاماًل طبیعي 
اســت، اما اگر زیاد شــود و فرد را از کارکرد 

طبیعي خودش دور کنــد و بیش تر وقت او را 
بگیرد، جاي بررسي دارد.«

او ادامــه مي دهــد: »البتــه در مطالعــات 
روان شناسي، موضوع مهمي مطرح است و آن هم 

پذیرش بدون قید و شرط خود است؛ یعني فردي که 
به بلوغ و رشد رواني رسیده باشد، خودش را مي پذیرد. 

واقعیت این است که ســلبریتي ها و مدل ها، نسبت به بقیه ي 
افراد، جذابیت بصري بیش تري دارند و این تفاوت ها در همه ي آدم ها وجود دارد و نمي شــود 
انكار کرد. اما وقتي فردي به رشد رواني رسیده باشد، خودش را همان طور که هست مي پذیرد و 
مي گوید این من هستم با این چهره، با این میزان استعداد و توانمندي. پس خودش را دوست دارد 

و تالش مي  کند با توجه به همین هایي که دارد زندگي اش را بسازد، آرامش داشته و شاد باشد.«
مي پرسیم: چه طور خودمان را بشناسيم؟

و مقدسیان مي گوید: »هرکدام از نوجوانان خودشان را ارزیابي کنند و ببینند استفاده از این 
برنامه ها چه قدر برایشان جنبه ي سرگرمي دارد و چه قدر این موضوع مهم است که خودشان و 
چهره شان را دوست ندارند و مي خواهند شبیه فرد دیگري باشند. اگر حالت دوم است، باید روي 
خودشان کار کنند، تمرین کنند و به رشد فكری برسند تا آن پذیرش به وجود بیاید. هرچند 

کار چندان راحتي هم نیست و گاه نیاز به مشاوره دارد.
البته اگر نوجواني چنین حســي به خودش دارد جاي نگراني نیست، چون در بسیاري از 
بزرگ ترها هم هنوز پذیرش خود، وجود ندارد. اما نوجوان، براي رسیدن به بلوغ رواني به این 

رشد نیاز دارد و وقتي به آن نقطه برسد، زندگي اش تغییر مي کند.

فقط تفريح نيست
بعد از مدتي باألخره خســته مي شــویم و به عنوان یک نرم افزار کهنــه و به درد نخور از 
گوشــي هایمان پاك مي کنیم. اما آیا اين برنامه ها فقط براي تفريح و سرگرمي ساخته 

مي شوند؟
علي محمدي مي گوید: »با توجه به حجم عظیمی از هزینه ي تبلیغات که شرکت ها برای 
پخش شدن و دیده شدن نرم افزار انجام داده اند، به هیچ وجه فقط یک سرگرمی نیستند. جالب 
است بدانید که در حال حاضر بحثی که وجود دارد، هزینه ي باالی این نرم افزارهاست. در واقع 
شما در اولین استفاده ي خود تأیید می کنید که از اشتراك یک ماهه یا یک ساله با شانس سه 
روز اول به صورت رایگان استفاده مي کنید و اکثر کاربران فراموش می کنند آن را لغو کنند و 

پس از سه روز، 20 دالر از حساب آن ها کسر می شود.«
و در آخر مي پرسیم اين برنامه ها، كاربرد حرفه اي هم دارند؟ مثاًل در صنعت سينما 

و...؟
علي محمدي مي گوید: »با رشد روز افزون هوش مصنوعی، شاهد بهبود فناوری های مبتنی 
بر آن هستیم. برای مثال در سال اخیر، شاهد نرم افزاری هستیم که با استفاده از عكس تابلوي 
مونالیزا، تصویر آن را متحرك می کند و شــخصیت داخل عكس شروع به حرف زدن یا گاهی 

حرکت کردن در تصویر می کند.«
ما: شاید با تكیه به این نرم افزار است که نقش اصلي یک فیلم را براي »جیمز دین«، بازیگر 

فقید آمریكایي در نظر گرفته اند که 64 سال قبل فوت کرده است...

آن شــب که تنها بودم و پنجره ی اتاقم ماه نصفه نیمه ای داشت، 
همان وقت که نســیم ضعیفی می وزید و پرده بی حوصله از جایش 
تكان نمی خورد، من داشــتم به آســمان های تو فكــر می کردم. 
آن شب خودت می دانستی چه قدر خســته بودم، اما خوابم نمی برد 
و می دانستی چه قدر منتظر بودم که با من حرف بزنی. بین خودمان 
باشد، ســكوت معنادار همیشگی ات دیگر داشــت اذیتم می کرد و 
دوست  داشتم، اگر با من صحبت هم نمی کنی، الاقل از آسمان های 
بلندی که داری یک نشانه ای، چیزی، برایم بفرستی که مطمئن باشم 

حواست به من هست.
خودت می دانی که من خیلی دل نازکم و اگرچه می دانم همیشه 
حواست هست، اما خسته  که می شوم دوست  دارم مهربانی ات را به 
رخم بكشی. دوست  دارم با تمام وجودم احساست کنم و این بیش تر 

از هرچیز دیگر مطمئنم می کند.
آن شب که داشتم برای خودم تصمیم می گرفتم، تو در تصور من 
سراپا گوش بودی و بی صدا فقط سر تكان می دادی. خیال می کردم 
در آخر صف آرزوها ایستاده ام و تا برآورده شدن آرزوی من راه درازی 
در پیش اســت. دیگر به ســال ها صبوری هم رضایت داده  بودم و 
می دانستم این همه اصرار باألخره نتیجه خواهد داد. داشتم زیر لب با 
خودم می گفتم »هرکه دائم حلقه بر سندان زند/ ناگهش روزی بباشد 

فتج باب«* که تو انگار درهایي نامرئی را گشوده  بودی.
وقتی که تو صدایم را شنیدی... و بی قراری ام را دیدی... آن وقت 
که آرزویم را بدون تأخیر برآورده  کردی، برعكس همیشه از همه چیز 
ترسیدم. ترســیدم از این که مبادا از روی ندانســتن برای خودم بد 

خواسته  باشــم و این قدر پافشاری هم  کرده  باشــم که تو به خاطر 
اصرار من، آرزویی را که نباید می خواستم برآورده کرده  باشی. آخر 
ای مهرباِن بی دریغ، من چه می دانم چه باید بخواهم و چه می دانم 
سرنوشت خوب چیست؟ من چه می فهمم خیر من در چه چیزهای 
دشواری اســت که طاقت آن ها را نیاورده ام؟ من چه می فهمم؟ من 

چه می دانم؟!
ای کسی که صدایم را می شنوی حتی وقتی که سكوت می کنم و 
ای کسی که آغوش مهربانت را از من دریغ نكرده ای، هرجا که گریه ام 
گرفته  است تو را به دانایی خودت قسم می دهم که به ندانستن های 
من نگاه نكنی. من بنده ام. بنده که نمی تواند سر به زیر نباشد. این تو 
هســتی که می توانی همه چیز را از باال نگاه  کنی و این تو هستی که 

همیشه خداوندی.
درحالی که من در آغوش تو به حــال خودم گریه  می کنم تو من 
را از باال نگاه کن. آن چه را که بهتر است و به تو نزدیک ترم می کند، 

همان را پیش پایم بگذار. 
اگرچه بی طاقتم اما طاقت دوری تو را هم ندارم. تو را به کلمه هایی 
که خودت آفریده ای قسم می دهم که به زبان من نگاه نكنی. نمی دانم 
از چه باید بگویم یا چه چیز را باید بخواهــم. تو دیگر از حاال خودت 
زبان من باش و خودت برای من آرزو کن. بعد هم به جای من، خودت 

به خودت بگو آمین.

 * بیتی از سعدی
سندان: تکه آهن پهنی است که زیر کوبه ی در قرار دارد.

بهار شده است، اگرچه روزها رو به سرما 
می روند. راستش در دل من بهاری تازه در 
راه است. نه تنها برای این که این ماه هم نام 
بهار است، برای این که قرار است آمدن تو را 

جشن بگیریم .
* * *

در زندگی هرکس، آدم های بســیاری 
وجود دارند. آدم هایی کــه می آیند، چند 
وقتی را می مانند و با خاطره ای که از خود 
به جا می گذارند می روند. حافظه ی زندگی 
ما پر از آدم هایی است که حتی شاید آن ها را 
به یاد نیاوریم؛ آن ها که در سال های دورتر 

زندگی ما حضور داشته اند.
امــا برخــی از آدم هــا در حافظه مان 
می مانند. حتی اگر دیگر آن هــا را نبینیم 
باز هم فراموششــان نخواهیم کرد. این ها 
آدم های مهم زندگی مان هستند. آن هایی 
که زندگیمــان را بــه دو بخش تقســیم 
کرده اند؛ قبل از بودنشان و بعد از آمدنشان. 

این ها تا ابد گوشه ی ذهن ما می مانند.

از كدام پنجره؟
عجیب تر از آدم های همیشــه ماندگار، 
آن هایی هستند که ندیده دوستشان داریم. 
راســتش قصه ی عجیبی اســت، قصه ی 
دوست داشــتن کســی که هیچ وقت او را 
ندیده ای. چه طور آدم می تواند کسی را که 
ندیده، دوست داشته باشد؟ البد آن انسان 
باید بســیار بزرگ و عمیق باشد که بشود 

ندیده دوستش داشت.
تو یكی از آن آدم های بــاارزش زندگی 
ما هســتی که ندیده دوستت داریم. وصف 
تو را هرکه شــنیده به تو عالقه مند شــده. 

  یاسمن رضائیان

از اهالی مهر و مدارا
برای والدت حضرت محمد ص

تصویرگري: یون بورگِرمان

دماسنج

تو از اهالی مهر و مدارا و هدایت هســتی. 
چه کسی می تواند چنین فردی را دوست 

نداشته باشد؟
من تو را هیچ وقت ندیده ام؛ اما می توانم 
در خیالم به تو فكر کنــم. بعد از تو خواهم 
پرســید از کدام پنجره به زندگی و آدم ها 
نگاه می کردی که توانستی این قدر مهربان 
و صبور باشــی و شــبانه هایت عطر دعا و 

نیایش بدهند؟
مادرم می گوید سختی کشیدن می تواند 
قلب انســان را مهربــان کنــد. می گوید 
ســختی ها ما را صبــور می کننــد و اهل 
مدارا. مادرم می گوید هیچ کســی نیســت 
که بی نهایت مهربان باشــد و با عالم و آدم 
در صلح، اما سختی های بزرگ را پشت سر 
نگذاشته باشد. با این حساب، چه روزهای 

سختی را در زندگی پشت سر گذاشته ای که 
این قدر مهربان شده ای.

خوب کــه به تو فكر می کنــم، می بینم 
حرف مادر درست است. توفان های بسیاری 
در زندگی ات وجود داشته. کودکی سختی 
را پشت سر گذاشــتی و بزرگ تر که شدی 
فهمیدی چه بســیارند آدم های اطرافت و 
چه کم اند آن ها که حرف تو را می فهمند. اما 
سختی ها با همین ها تمام نشدند. 0 4سالگی 
باشكوهت با رسالتی ســنگین در راه بود. 
حاال باید بــا همان آدم های بســیاری که 
حرفت را نمی فهمیدنــد، حرف می زدی و 
آن ها را به یكتاپرســتی دعوت می کردی. 
البته که چنین سختی های بزرگی روح تو را 

مهربان و مهربان تر کرد.

شاخه گلي برای تولد تو
در تقویم، پاییز اســت و در دل من بهار. 
بهار، فرصت فكر کردن به خوبی های زندگی 

و شمردن داشته هاست. 
چه بهــار در تقویم باشــد و چه در دل، 
باید به گوشــه ای دنج پناه بــرد و در پناه 
آن به داشــته ها فكر کرد. در این بهار تو از 
بزرگ تریــن دارایی های من هســتی. من 
تولد تو را باالی باالی فهرست داشته هایم 
نوشــته ام و کنارش عالمــت زده ام تا یادم 
باشــد این روزها به پیشــواز ایــن فرصت 

دوست داشتنی بروم.
شاخه  گلي می خرم و می گذارم در گلدان 
و رو به پنجــره. فكر می کنم این روشــی 
زیبا برای تبریک گفتن تولــد تو به جهان 
و به همه ی کســانی اســت که با تولدت، 

دل هایشان بهاری می شود.

  الهه صابر

آمين

 نفیسه مجیدي زاده
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اول خط

گريه دليل

خودم را باور كردم

برگهایغم
رویزمين

پاييز
درخودش

گريهمیكند
نسترن اعجازی
 از تهران

همه جا تاريك بود. فقط نور ماه از پنجره به داخل می تابید. صدای تیك تیك ساعت، سکوت 
اتاق را می شکست. شب از نیمه گذشته بود. قلبم پرهیاهو می تپید. دلشوره داشتم. چند وقتی 
بود که شب ها خوابم نمی برد. افکار بی خود و مسخره مخم را می خوردند. هرکاری می کردم، 
يك طور خاصی بودم. انگار چیزی کم بود. از بی خوابی از رخت خواب برخاستم و کمی دور 
اتاق راه رفتم. جلوی پايم را به کمك نور ماه می ديدم. يك دور، دو دور، سه دور، نه،  فايده ای 
نداشت. ناگهان چشمم به کتاب خانه افتاد. نمی دانم چرا، ولی ناخودآگاه کتابی را برداشتم و 
سر میز نشستم. صفحه ای را برحسب اتفاق باز کردم. چراغ مطالعه را روشن کردم. اول خط 

نوشته بود: أاَل بِِذْکِر الَلّ تَْطَمِئُنّ الُْقُلوُب.
محمدطاها ميرجالل الديني
16ساله از كرج

باد
پيكرنحيفآنتنرا

جابهجاميكند
ما

بهتماشايجدالبرفكها
مينشينيم

كمند اميري
از اراك

هميشه
حرفهايمرا

برايپدرمدانهدانهميكنم
پدرم

اناردوستدارد
الناز بيگ محمدي
 از ايالم

دانه هاي 
به عنوان کسی که آخرين تابستان نوجوانی اش را ســپری کرده، جسارت کرده و پای در حرف

جای مرشدان گذاشــته و برای نوجوان ها توصیه هايی دارم؛ کتاب و شعر بخوانید، موسیقی 
خوب گوش دهید. تئاتر خوب ببینید. نقاشی و عکاسی کنید. 

از نوجوانی  لذت ببريد. از وقت و فرصت هايتان اســتفاده کنید. کســی را برای ظاهرش 
مسخره نکنید، زيرا ما مقصر آن چه انتخاب نکرده ايم نیستیم.

حتی زمانی که شکست خورديد، ناامید نشــويد. به قول فلورانس اسکاول شین در کتاب 
»کالم تو عصای معجزه گر توست«: »آدمی همان است که در دل خود می پندارد.«

ترس هايتان را بشناســید و با آن ها رو به رو شــويد. باز هم به قول اسکاول شین در کتاب 
»بازی زندگی و راه اين بازی«: »بی باکانه با وضعیت روبه رو شويد تا ببینید که اصاًل وضعیتی 
در کار نبوده است، زيرا بی درنگ وزن و ســنگینی خود را از دست می دهد. اين همان قانون 

عدم مقاومت است.«
سپيده مقدم، 17ساله از تهران

موضوعتختهسياه:
دوستداریدمدرسه
چهجورجاییباشد؟

ان
هر

ز ت
ي ا

عل
الم

ه غ
ئد

 ما
س:

عك

ان
ست

رو
 س

 از
له

سا
17

ي، 
طان

سل
نا 

هرا
: م

س
عك

تصويرگري: 
فاطمه باغستاني

اينجــا،نورهابــامخاطبحرف
میزنند.صداهاقصهمیگويندوبازيگر
باحركاتوديالوگهايشداستانرا
پيشمیبرد،اماايننمايش،بابقيهی
نمايشهافرقدارد.اول»شــوانگ«
رامیبينم؛پســریاز880سالقبل
كهبهمعبدمیرودودوســتدارداز
جايیكههست،آزادشود.باشنيدن
صدایراویداستان،ماجرایشوانگ
رابههمــراهحركتهايبازيگردنبال
میكنم.سمتديگرداستان،»اِسی«
رامیبينم؛پســریمتعلقبههمين
دورهكهپلیاستيشــنبازیمیكند
ودوستانزيادیبرایخوشگذرانی
دارد.اسیوشوانگدرپلیاستيشن
باهمروبهرومیشــوند.بازيگِرهردو
شخصيتيكنفراست؛همينباعث
شــدهتا»بیچيز«،نمايشيمتفاوت

باشد.
»مهديفرشيديسپهر«،نويسنده،
كارگردانوبازيگرايننمايشاســت
كهمهرماه1397همدرشمارهي940
دوچرخهبااودربارهینمايش»پدران«
گفتوگوكردهبودم.فرشيدیسپهراز
معدودكسانیاستكهتئاترنوجوانرا
جدیمیگيردوبرایاينگروهسنی
تئاترمیســازد.اومیگويدمخاطب

بیچيز،فقطنوجواناننيستند
وداســتاندربــارهی

سؤالياساسینوشته
شــدهاســت.اين

نمايش40دقيقهايپيــشازايندر
جشــنوارهيتئاتركودكونوجوان
همدانوشهرهايشيراز،يزد،مشهد،
فرانكفورت،برلين،لودوينوهافمن
هماجراشده،اينروزهادرمركزتوليد
تئاتركانونپرورشفكریكودكانو
نوجوانانبــهرویصحنهمیرودواز
سومآذرماهنيزبهمدتيكهفتهدر
شــهربهبهاناجراخواهدداشت.به
همينمناسبتبراي»شهرفرنگ«اين
شمارهپايصحبتهاياومينشينيم
تابيشتربااوواثرتازهاشآشناشويم.

***
دراينداســتانبادوشــخصيت
متفــاوتروبــهروهســتيم؛يكی
شــخصيتيامروزیوديگریمتعلق
بهچندصدســالقبل.چهقدراين
داستانرابهنوجوانانامروزنزديك

ميدانيد؟
نکتــه ی مهم ايــن نمايش اين اســت 
که فقــط مختص نوجوانان نیســت؛ »من 
چه کسی هســتم؟« اين ســؤالي است که 
ما طــرح می کنیــم و آن را از ســعدی در 
70سالگی تا يك بچه ی پنج ساله مي پرسیم. 
موضوع بی چیــز، پلی استیشــن يا فضای 
مجازی نیست که به نوجوانان مربوط باشد؛ 
ما به بهانه ی نوجوانــان، اين قصه را مطرح 
می کنیــم. مخاطبانــی که به 
تماشــای نمايش می آيند، 
دربــاره ی اين که چه قدر 
خودشــان را در ايــن 

نمايش ديدند، صحبت می کنند.
يكیازمفاهيمیكهدربیچيزتكرار
ميشود،آزادیاست.شوانگدرطول
نمايشچندبارازآزادیحرفميزند.
بهنظرتانبراینوجوانانچهقدراين

مفهوممطرحاست؟
زمانی کــه تئاتري می ســازيم، دو جور 
دغدغه مقابلمان است؛ چیزهايی که برای 
نوجوانان دغدغه است و چیزهايی که نیست؛ 
اما ما می توانیم زاويه اي بدهیم تا به آن فکر 
کنند. نوجوانان اگر به خودشان باشد، خیلی 
کم به اين مســائل فکر می کنند و بیش تر 
به دنبال پول و شــهرت و ارتباط با دوستان 
بیش تر و باحال تر و لذت بردن از زندگی اند. 
ما به عنوان تولیدکننــدگان هنر، می دانیم 
حتی اگر در خواب باشند هم بايد بیدارشان 
کنیم و مسائلی مانند وجدان، ايثار و آگاهی 

را به آن ها يادآوری کنیم.
چهشدكهتصميمگرفتيدبهجاي
اســتفادهازدوبازيگر،خودتانهردو

نقشرابازيكنيد؟
اگــر در اين نمايــش دو بازيگــر بازی 
می کردنــد، اتفاق خاصی نیفتــاده بود. اما 
نمايش ما درباره ی اين است که بايد کنترل 

خودت را در دســت داشته باشــی و بدون 
هیچ چیز ديگری از پس خودت بربیايی. حاال 
شگفتی اجرا در همین است که يك بازيگر 
اين نمايش را اجرا می کند، اگر يك بازيگر 
ديگر هم بود، مي شــد مثل همه ی آدم ها و 

نمايش هايی که می  بینیم.
ازنوجوانهايشهرهاوكشورهايی
كهبيچيزرابرايشاناجراكرديدچه

واكنشهاييگرفتيد؟
در همه ی کشورها، نوجوانان دو دسته اند؛ 
يك دسته نوجوانانی که همبرگر می خورند 
و روی کاناپه و جلوی کامپیوتر و تلويزيون 
زندگی می کنند و دلشان می خواهد بیش تر 
بخوابند و کم تر فکر کنند. دســته ی ديگر 
هــم نوجوانانی اند که دلشــان می خواهد 
جهان را به جای بهتری تبديل کنند. آن ها 
کم تر روی کاناپه می افتند و اهل اردو، سفر 
و سخت گذرانی هستند. آن ها فقط به دنبال 
عشق و حال نیستند، بلکه مي خواهند رشد 
کنند. در آلمان، فرانسه، يزد و مشهد، همه ی 
نوجوان ها در اين دو دسته بودند و هیچ جا 

نبود که فرق داشته باشد.
بيچيزچهتفاوتیبابقيهیآثارشما

وچهتجربهایبرایخودتاندارد؟

بی چیز، جوهری تر و ريشه ای تر از بقیه ی 
نمايش هــا بود، انگار عصاره ی آن هاســت. 
چون نويســنده، کارگــردان و بازيگِر کار، 
خودم هستم، نمي توانســتم هیچ بهانه ای 
بیاورم و تقصیر را گــردن ديگران بیندازم؛ 
مثاًل بگويم بازيگرم دير آمــد يا کارگردان 
بداخالق بود. بنابرايــن مجبور بودم خودم 
کارهای خودم را انجام دهــم که به اهداف 

نمايش هم نزديك است.
چهطورشدآهنگیازگروهبُمرانی
رابرايموســيقيايننمايشانتخاب
كرديد؟بهخاطــراينكهازگروههاي

موردعالقهينوجواناناست؟
انتخاب نکرديم؛ گروه بمرانی از نمايش 
ما باخبر شــده بودند و خودشان قطعه ای 
ســاختند و به اين نمايش هديــه کردند. 

ترانه ی کار را هم من نوشتم. 
البته من به اين رويــه اعتراض دارم که 
می گويد چون نوجوانان رنگ زرد را دوست 
دارند، پس من هم از اين رنگ در نمايشــم 
اســتفاده مي کنم. به نظر من ايــن اتفاق، 
رشددادن نوجوانان نیست؛ بلکه ثابت کردن 
آن ها در عادت هايشان است. ضمن اين که 
به نوعی، سوء استفاده از سلیقه ي آن هاست.  

کار تئاتر، اين نیســت که چیزي را کار کند 
که مردم خوششــان می آيد. در واقع تئاتر 
با نشــان دادن بخش هايی از زندگي که از 
آن خوشــمان نمی آيد، ما را رشد مي دهد. 
همان طور که دکتر به شما آمپول می دهد، 
شما خوشــتان نمی آيد، اما باعث می شود 

بهتر شويد. 
ودرپايانبــرايمخاطبهاييكه
هنوزبيچيــزرانديدهاند،چهحرفي

داريد؟
اگر شجاعت اين را داريد که عادت هايتان 

را ترک کنید، نمايش بی چیز را ببینید!
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گفت وگو با »مهدی فرشیدی سپهر«
بازیگر، نویسنده و کارگردان نمایش »بی چیز«

همه ی 
نوجوان های 

بی چیز دنیا
  نيلوفر شهسواريان

دوچرخه خوبم سالم، من يك دوره خبرنگار افتخاری تو بوده ام. خواستم از تو تشکر کنم 
بابت اين که اولین کســی بودی که نوشــته هايم را ديدی و اهمیت دادی. تا قبل اين، اصاًل 
خودم اين موضوع را باور نداشتم، حتی فکرش را نمی کردم تو آن هارا چاپ کنی! اما حاال که 
تصويرها و نوشــته هايم را چاپ کردی به خودم جرئت می دهم که سمت کاغذ و قلم بروم، 

بازهم سپاس!
بمانی با عشق برايم،دوست مهربان
هستی هاشمی، 16ساله از ايالم

اگرشمارهي969دوچرخهراخواندهباشيد،حتماًخبرداريدكهدرخواستهاي
دوستاننوجواندوچرخهايسببشــديكبارديگرتختهسياهرارويديوار
صفحهيچشمههانصبكنيم.هرباردرتختهسياه،موضوعيمطرحخواهدشد
وشــماميتوانيددربارهاشمطلببنويسيد،تصويرگريكنيدياعكسبگيريد.
ايناولينموضوعتختهسياهماست.ديگربقيهاشباشماستودوچرخه

منتظرتاناست؛منتظرمطالب،عكسهاياتصويرگريهايشما.

ميگويندماه
پرازچالهاست

ازرويصورتتشمردم

دوتابيشترنبود!
سايه برين
 از تهران

تاريخميگويد
آبدليلخوبيبراييكجانشــيني

آدمهابود
ادبياتميگويد

تودليلبهتريخواهيبود
بهنام عبداللهي
از تبريز
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