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قدم زدن در بزرگ ترين موزه ي جهان!

قــدم زدن در ُرم، یعنــی قــدم زدن در 
بزرگ ترین موزه ی جهان! چرا که در هرکوچه 
و پس کوچه اش ناگهان با مجسمه، ساختمان یا 
آب نمایی مواجه مي شوید که قدمت آن ممکن 

است به چندصد سال پیش برسد. 
برای رسیدن به این شــهر، لحظه شماری 
می کردم. هواپیما نشســت. فرودگاه از مرکز 
شهر دورتر بود. برای درک بهتر سفرم؛ ترجیح 
دادم از وســایل حمل و نقل عمومی استفاده 
کنم. پس بلیت قطــار گرفتم. در مســیر، با 
خانه ها و مزارع شــگفت انگیزی روبه رو شدم 
و هرچند کیلومتر، گنبد کلیسایی از دور دیده 
می شد. در راه و در کل شــهر، نوع خاصي از 
درختان برگ سوزنی را می دیدم که نظیر آن 

هیچ کجای دیگر نبود. 
هتــل اقامتم در کنــار ایســتگاه مرکزی 
قطار رم بود؛ جایی بسیار شــلوغ که البته به 
من این امکان را می داد که بتوانم ســفرهای 
درون شــهری ام را به خوبــی مدیریت کنم.  
متروی رم در ســال ۱۹۵۵ میالدي تأسیس  
شده و هم اکنون دارای سه خط و ۷۳ ایستگاه 
است. ناگفته نماند که تجمع بیش تر مکان های 
دیدنی شهر رم، طوری بود که اگر کمی همت 
داشته باشیم می توان بخش توریستی شهر را 
پیاده گشــت زد؛ هرچند مثل تمام شهرهای 
توریستی دنیا اتوبوس های گردشگري هست 
که مقابل تمام مکان های دیدنی ایستگاه دارد 
و با پرداخت حدود 20 یورو  مي تواني تمام روز 
از آن اســتفاده کنی. در زمان استفاده از این 
اتوبوس ها، فهمیدم رانندگی در ایتالیایی  کمی 
با رانندگی در جاهای دیگــر دنیا فرق دارد و 
ممکن است هر لحظه کسی بدون  راهنمازدن 

جلویت بپیچد! پس با من به رم بیایید.
ادامه در صفحه ي  19 

سفري به شهر ُرم

چندوقت پیــش، پدرم داشــت اخبار 
گوش می کرد. او خبری درباره ی بیت کوین 
شنید.۳۵۴ دستگاه  استخراج ارز دیجیتال 
)بیت کوین( بــه ارزش ۱2۶میلیارد ریال 

کشف شد!
پدرم  بــا تعجب پرســید: »بیت کوین 
دیگر چیست؟ این روزها مدام از بیت کوین 

می گویند؛ این دیگر چه مزخرفی است؟«
مــن مثــاًل داشــتم درس می خواندم؛ 
مثاًل حواســم به حل مســائل ریاضی بود؛ 
همان طور کــه به کتابم خیره شــده بودم 
گفتم: »پدرجان، بیت کویــن، نوعي پول 

است. درست مانند طال و نقره...« 
پدرم خیره خیــره نگاهم کــرد. حتماً 
توی دلش می گفت ادامه بده پســرم یا من 
فکرکردم دوست دارد ادامه بدهم یا خواستم 
بهره ی هوشی ام را نشانش بدهم که چه قدر 
اطالعات عمومــی خوبــی دارم. نمی دانم؛   
حس کارشناســان اقتصادی به من دست 
داد. عینکم را جا به جا کردم و کتابم را بستم 

و شروع کردم به سخنرانی. 
سخنرانی ام را این جور ادامه دادم: »بشر 
سال هاســت که برای مبــادالت و تجارت 
از طال و نقره اســتفاده کرده اســت.  بعد 
اسکناس ها متداول شــدند و بعد تراکنش 
بانکی را داشــتیم. بیت کوین، نوعي پول و 
وســیله ی تجارت، مبتنی بر اینترنت است 
و در ایــن موضــوع بیش تر بــه حواله ها و 

تراکنش های بانکی شبیه است.«
برایش توضیح دادم: »متوجه شــدید؛   
بیت کوین، یک پول یا ارز دیجیتالی است 
که به صورت الکترونیکی توزیع و استفاده 
می شــود. شــبکه ی این ارز دیجیتال به 
صورت غیر متمرکز و کاربر به کاربر است. 
هیچ شــخص یا نهادی این شبکه را کنترل 

نمی کند.«
پدرم گیج شده بود و با خشم  پرسید: »از 

کدام گوری آمده است؟«
- معلوم نیســت؛ اما یــک ژاپنی به نام 
مستعار »ساتوشی ناکاموتو« خود را متولی 

بیت کوین معرفی کرده است.
پدرم پرسید: »کدام کشــورها قبولش 

دارند؟«

بيت كوين مفت گران است!
امســال ۱۵ قصه گوی نوجوان در بیست 
و دومین جشنواره  ی بین المللی قصه گویی 
به مرحله ی پایانی جشــنواره ي قصه گویی 

راه یافتند. 
امســال نوجوانــان ۱2 تــا ۱8ســاله 
می توانســتند  در این جشــنواره شــرکت 
کنند. آن ها باید در سایت جشنواره ثبت نام 
و بعد قصه هــای ۱۵ دقیقه اي خــود را در 
ســایت بارگذاری می کردند.  این نوجوانان 
از  مرحله ی اســتانی به مرحله ی کشــوری 
وارد می شــوند؛ یعنی شرایط شرکت در این 
جشنواره، برای نوجوانان شــرکت کننده با 

شرکت کنندگان بزرگ سال متفاوت است. 
بــه گــزارش هفته نامــه ي دوچرخه و 
به نقــل از روابط عمومی و امــور بین الملل 
کانون پرورش فکري کــودکان و نوجوانان، 
از میان نوجوانــان قصه گوی برگزیده ي ۳۱ 
جشنواره ی استانی، ۱۵ نوجوان با رأی هیئت 

انتخاب راهی مرحله ی پایانی شدند .
 بنا بــه اعــالم دبیرخانه ی جشــنواره 
»میرهادی احمدوندی« از آذربایجان شرقی، 
»سمانه موســوی« و »ایلیا عزتی« از البرز، 
»مریم بساطی« و »زهرا شاکرمی« از ایالم، 
»حنانه جــوادی« از تهران، »یکتاســادات 
بیدختی« از خراسان رضوی، »آوا گواشیری« 

و »مریم منصوری« از کرمان، »الهام پروره« 
و »آیدا عباســی« از کهگیلویه و بویراحمد، 
»محترم حجت شمامی« از گیالن، »مرجان 
حسینی نشــتایی« از مازنــدران، »هانیــه 
اعتمادیــان« و »زهرا الزمــی« از یزد برای 

حضور در مرحله ي نهایی معرفی شدند.
نوجوانان با موضوع »قصه ی زندگی من« 
و با شعار »آینده ساختنی اســت!« در این 
جشــنواره در بخش صحنه ای حضور دارند.  
اما بخش دیگر جشنواره، بخش ۹0 ثانیه ای 
بود که همه ی عالقه مندان می توانستند در 

آن شرکت کنند. 
بخش صحنه ای این جشنواره هم به شکل 
ســنتی و مدرن برگزار می شــود. در بخش 
صحنه ای سنتی، شــرکت کنندگان باید به 
شیوه ی کالسیک و بدون ابزار، قصه بگویند،  
اما در بخش مــدرن  شــرکت  کنندگان به 
شــیوه های مدرن و نو قصه ی خود را تعریف  
مي کننــد. البته می تواننــد دراین بخش از 

ترانه،  آواز و موسیقی هم بهره ببرند. 
مرحلــه ی پایانــی بیســت  و دومیــن 
جشــنواره ی بین المللی قصه گویی از 2۶ تا 
۳0 آذر در تهــران، خیابان حجــاب، مرکز 
آفرینش های فرهنگی هنری کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان برگزار خواهد شد.

بیست  و  دومین جشنواره ی بین المللی قصه گویی در راه است

نوجوانقصهگو! 15 نبودهای يکی و بود يکی

می گویم: »نوعي ارز و نظــام پرداخت 
جهانی با کارکردهای مشابه پول بی پشتوانه 
است، ولی از نظر حقوقی هنوز هیچ کشوری 
آن را به عنــوان پــول قانونی به رســمیت 

نشناخته  است!«
پدرم مشــغول عوض کردن کانال های 
تلویزیون شد و گفت: »مفت گران است.« 
بعد هم مثل همیشه که ســؤال می کند و 
من سعی می کنم درست به او پاسخ بدهم؛ 
می گوید به جای این اطالعات عمومی که 
بلغور می کنی کمی درس می خواندی  بهتر 
نبود؟ وضع را نمی بینی؟ از نرخ تورم خبر 
نداري؟ چه قدر باید بــرای این کالس های 

تو پول بدهــم؟ من کــه بیت کوین هم در 
بساط ندارم. 

ســرم را می اندازم پایین و باز به خودم 
لعنت می فرســتم کــه دیگــر در این نوع 
مکالمه ها شــرکت نکنم. می خواهم بگویم 
تقصیر من اســت که به ســؤال شما پاسخ 
دادم؛ در حالی که می دانم  همیشه آخر این 
بحث ها این طور تمام می شــود! اما چه کار 
کنم؛ پدرم است و دوســتش دارم. هرچند 
خیلی ســریع و راحت توی ذوقم می زند! 
کتابم را باز می کنم و پدرم دوباره چشــم  
می اندازد به تلویزیون و به بیت کوین  ناسزا 

می گوید...

دي
تما

 اع
ود

حم
: م

ها
س 

عك

در فرهنگ سرای اشراق برگزار مي شود

در حال و هوای پاییزي زمســتانی شهر 
تهران،  قرار است جشنواره  اي پاییزی برپا 
شود؛ جشنواره ای که انارها از گوشه گوشه ي 
ایران دور هم جمع می شــوند تا به دست 

انارخوران بیفتند.
به گزارش خبرنگار هفته نامه ي دوچرخه 
در این جشنواره، همه دعوت اند؛ کودکان، 

نوجوانان و بزرگ ساالن! 
 بــرای هر کــدام از ایــن گروه هــای 
ســنی هم برنامه هــای مخصوصی وجود 
 دارد که نســبت به ســال های قبل تغییر 
کــرده اســت؛ برنامه هایی مثــل اجرای 
نمایش، خیمه شــب بازی، موسیقی اقوام، 
مبادله و مشــاوره ي کتــاب، قصه گویی و 

معرفی کتاب.
 قبل از حضور در این جشنواره می توانید 
از برنامه های هرروز آن در سایت و صفحه ي 
این فرهنگ ســرا در فضای مجازی خبردار 

شوید.
این جشنواره از روز شــنبه، دوم آذر و 
به مدت ۱8 روز در فرهنگ ســرای اشراق 
برگزار مي شــود. در این جشنواره عالوه بر 
انار و محصوالت آن، صنایع دستی و سوغات 

شهرهای مختلف هم عرضه می شود. 
نشاني: فلکه ی دوم  تهرانپارس، انتهای 

خیابان جشنواره، فرهنگ سرای اشراق
شماره ي تماس: ۷۷۳۵۴۷۳۵

  طوبا ويسه
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این خاصیت دنیای فناوری است؛ 
دنیایي جادویی که آدم ها می توانند 
در ایــن فصــل ســرما، لباس های 
موردعالقه ي خودشان را ببافند، بدون 

این که بافتنی بلد باشند!

بافنده ي هوشمند
پژوهشــگران دانشــگاه »ام. آی. تی« 
آمريــكا، نرم افزاری طراحــی کرده اند که 
می تواند با کمک دســتگاه بافندگی، کاله 

و دستكشــی ببافد که هرشــخص 
خودش طراحی کرده است.

اين نرم افزار فعــاًل روی رايانه 
اجرا می شود و می تواند از طراحی تا 

بافت را به طور خودکار انجام دهد.
کاربر می تواند با کمک اين برنامه، الگوي 
بافتنی مورد عالقه اش را طراحی کند و بعد 
آن را به ماشــین بافندگی بسپارد و لباس 
ابداعی زمستانی اش را پس از مدت کوتاهی 

از ماشین تحويل بگیرد.
به لطف اين برنامه همه می توانند لباس 
بافتنی طراحي خودشان را بپوشند، حتي 
بدون اين که بافنده باشند. فرقي نمي کند؛ 
کاله، شال، دستكش، زيور آالت بافتنی و...

با کمک اين نرم افزار يــک گل، گربه يا 
هرطرحی که موردنظر کاربر است به راحتی 
روی لباســش نقــش مي گیرد. دســتگاه 
بافنده مجهز به کامواهای رنگارنگ اســت 
و هرطرحی را که تحويل بگیرد، بالفاصله 

می بافد.
دوست داری عالمت ابداعی تو و دوستت 
روی دســتكش های زمســتانی تان نقش 
ببندد؟ شــايد به اين زودی نه، ولی دنیای 
فناوری به تــو قول می دهد کــه در آينده 

  پگاه شفتي

بباف، بدون اين كه بافنده باشي!

طرح های شــخصی ات را بــا کمک همین 
ابداع ها روی لباس مردم يا خودت خواهی 
ديد. درســت اســت که هیچ وقت زيباتر از 
لباس های بافتنی دست بافت مادربزرگ ها 
پیدا نخواهد شــد، اما معموالً بافتنی های 
دست بافت، اشتباه هاي ســهوی کوچكی 
دارند. اشتباه هايی که هرگز در حاصل کار 

بافنده اي هوشمند پیدا نخواهد شد و اين از 
مزيت های اين اختراع است و کاربر می تواند 
لباســش را صد در صد بدون اشــتباه هاي 

مرسوم بافندگی تحويل بگیرد. 
با استفاده از اين سیســتم جديد، کاربر 
می تواند لباســی را که حاصــل خالقیت 
خودش بوده، حتی بــدون يک خوردگی يا 

گره اشتباه به تن کند!
با اين حال اين نوع بافتنی هــا، قطعاً از 
لحاظ جذابیت به پای بافتنی های دست بافت 
يا هنری نمی رسند، اما طراحان اين سیستم 
در دانشگاه ام. آی. تی می گويند در عوض اين 
سیستم، بسیار آسان تر از بافتنی با دست و 

مثاًلوقتيدلتیکدستبندجالبمیخواهد...البته بسیار سريع تر است.

نمونهایازالگوهایطراحیشدهدرایننرمافزار

دوستداريبراي
عروسکچوبيروي
ميزتلباسزمستاني
ببافي؟چراكهنه!

صداي مجازي
يادم است ديروز با نوجواني کتاب خوان 
صحبت کردم کــه در رشــته ي کامپیوتر 
در هنرســتان درس مي خواند. او به شدت 
به کتاب خانه هاي مجازي عالقه داشــت و 
برايم گفت که همیشــه کتاب خانه اش در 

جیبش است. 
اما هســتي گفت که ترجیح مي دهد 
به جاي شنیدن قصه، موسیقي گوش بدهد 

و قصه را هم به وقتش بخواند!
راننده که در ترافیک خسته شده، محكم 
روي ترمز زد و ما به جلو پرتاب شــديم. اما 

قصه گو در گوشم آرام مي خواند...

در جيبم كتاب خانه دارم
هدفون را روي گوشم مي گذارم؛ تصمیم دارم در راه، کتاب گوش بدهم. پادکست ها 
و کتاب هاي صوتي زیادي در تلفن همراهم دارم، اما همیشه موقع گوش دادن حواسم 
پرت مي شود. وقتش است که باألخره روي تمرکزم کار کنم. قصه آغاز مي شود و گوشي 

در جیبم مي رود.
داستان »خانه ي ساحلي ما«:

   توی خشک شویی با مادرم، پشت زن غریبه ای ایستاده بودیم. به قول مادرم ...

این گزارش را در یک روز برفي مي نویســم؛ روزي که خیابان ها قفل شده، سرما تا 
مغز استخوان را مي سوزانَد و ترافیک شدید است، مثل همان روزي که هوا آلوده بود، 
خیابان را دود گرفته بود و من در تاکسي، منتظر تماسي تلفني براي گفت وگو درباره ي 

کتاب خواني مدرن بودم.
آن روز در بین ترافیک و دود، حواسم پرت شد و بخشي از قصه را از دست دادم؛ و 

حاال ادامه ي قصه را هم مي شنوم...

وقتي تمركز ندارم
به »جعفــر  توزنده جاني«، نويســنده  و 
دبیر انجمن نويسندگان کودك  و نوجوان 
زنگ مي زنم البتــه قباًل بــا او گفت وگو را 
هماهنــگ کــرده ام. از تاکســي پیــاده 
 مي شــوم و نرم افــزار »ضبــط مكالمه« 
)Call Recorder( کمكــم مي کند اين 
تماس را ضبط کنم و در خیابان گفت وگو 

را انجام دهم.
او مي گويد: »نوع کتاب خواندن درحال 
تغییر است و نوع اطالع رســاني نیز کاماًل 
تغییر مي کند. درست که نگاه کنیم، فقط 
مشــكل گراني يا کمبود کاغذ نیســت که 
باعث افت تیراژ روزنامه هاي کاغذي شده؛ 
سرعت انتشــار خبر در فضاي مجازي هم 

تأثیرگذار است.«
توزنده جاني، چندان با کتاب هاي صوتي 
موافق نیســت و مي گويــد: »از اين جهت 
موافق نیســتم که بســیاري از کتاب هاي 
صوتي به متــن اولیه، وفادار نیســتند و از 
طرفي هرداســتان، صدا و لحن خودش را 
دارد. اگر گوينده اي تســلط داشته باشد، 
نويسنده را بشناســد، روحیاتش را بداند و 
حتي صداي نويسنده را شنیده باشد، کتاب 
صوتي خوب مي شود. اما نمي توانیم از لذت 

ورق زدن کتاب دور شويم.
گــوش در هرحالتي کتــاب صوتي را 
مي شــنود، اما گاهي آدم نمي تواند تمرکز 
الزم را روي کتاب داشته باشد. کتاب صوتي 
بیش تر به درد افــرادي مي خورد که وقت 

ما خانواده  ي خوش شانســي بودیم و 
هرکســي در اطراف ما اجازه داشت 
دوروبرمان شــنا کند یا در ماسه هاي 
ما چاله بَكَند. اما وقتي هوا باراني بود 

حالمان گرفته مي شد...

این خاطره مي گوید که ما زماني خانواده ي 
شادي بودیم، مادرمان جوان و سالم بود، 
پدرمان مي توانســت با بشكني هرچه را 
مي خواستیم بهمان بدهد و ما همگي سر 
نام گذاري بخت خوبي که به ما رو کرده بود 

رقابت مي کردیم...

ندارند، اما دوســت دارند کتــاب بخوانند. 
امــا در نهايت براي شــنیدن کتاب صوتي 
هم به همان خلوتي نیــاز داريم که موقع 

کتاب خواندن دنبال آن هستیم.«
گفت وگو که تمام مي شود، بقیه ي مسیر 
را پیاده مي روم و باز صداي قصه گو گوشم 

را پُر مي کند...

ما مثل بچه هاي قصه هاي پریان، حرف 
مي زدیم و امیدوار بودیم که با خوب 
بودنمان خورشــید را از مخفیگاهش 

بیرون بكشیم...

كتاب ديگر كالسيك نيست
جالب اســت در اين قصه، باران مي بارد 
و پشــت ســر من گُروگُر برف. يادم هست 
علیرضاي نوجوان که به کتاب عالقه مند 
است، گفته بود دوست دارد واژه ها را ببیند. 
کتاب صوتي دوست ندارد، چون حواسش 
پرت مي شود. بیش تر نوجواناني که با آن ها 
صحبت کردم هم همیــن را گفتند. حتي 

»فرهاد حسن زاده« هم همین را  گفت.
با فرهاد حسن زاده، نويسنده ي نام آشناي 
ادبیات کــودك و نوجوان و نامــزد جوايز 
»هانس کريستین آندرســن« و »آستريد 
لیندگرن« گفت وگو کردم. او گفت: »کساني 
که اهل مطالعه و کتاب خواندن هســتند از 
فناوري و فضاي مجازي استفاده مي کنند و 

اين در دنیا جا افتاده است. اما خبري خواندم 
که در آمريكا رشد کتاب هاي چاپي نسبت 
به سال هاي قبل بیش تر بوده و جالب است 
که آن جا گرايش به کتاب هاي چاپي بیش تر 
اســت. در هر حال اين جا کتاب دارد از آن 
حالت کالسیک ســابقش خارج مي شود. 
کتاب آن چیزي نیســت که جلد شده و در 
کتاب خانه باشد و کسي به آن مالكیت داشته 
باشد. حتي نويســنده نمي تواند نسبت به 
اثرش حس مالكیت داشته باشد و نمي داند 

پس از مرگش اثري از آن خواهد بود يا نه؟
در خبري خوانــدم در اروپا، کتاب هايي 
چاپ مي شود که جوهرش پس از چندماه 
پاك مي شــود و مخاطب شش ماه فرصت 
دارد کتاب را بخواند و بعــد، ديگر اثري از 

محتواي کتاب نیست.«
به اين جاي داســتان که رســیدم؛ هوا 
توفاني و باراني بود و بچه ها نمي توانستند از 

خانه ي ساحلي بیرون بروند.

مي شود و نبايد از آن ترسید و نگران بود.«
و قصه گو ادامه مي داد...

اما حتي در کتاب هاي ديجیتال هم اين لذت 
منتقل مي شود. خیلي شرکت ها، کتاب هاي 
ديجیتالي را تهیه کردند که وقتي صفحه را 
حرکت مي دهي، کتاب ورق مي خورد و اين 
مي تواند لذت ورق خوردن صفحه ها و لمس 

کلمه ها را حفظ کند.«

آخر كار
قصه تمام شد و من انتهايش را نشنیدم! 
تعجب مي کنم چرا آن روزها که مادربزرگم 
قصه مي گفت، حواسم پرت نمي شد. شايد 
چون به گفته ي توزنده جاني، آن قصه گويي 
با اين تعريفي که از ادبیات داستاني امروز 

داريم فرق دارد.

بخش هايي از داستان »خانه ي ساحلي 
ما«، نوشته ي ديويد سداريس، ترجمه ي ياسر 
مالي با صداي بهروز شــعيبي/ تهيه شده از 

سوي ماهنامه ي همشهري داستان

  نفيسه مجيدي زاده

براي پدرم اصاًل فرقي نمي کرد برود 
تعطیالت یا نه! دوري از خانه، بدخلق 
و مضطربش مي کرد، اما مادرم واقعًا 

عاشق اقیانوس بود...

لذت ورق زدن كتاب
توزنده جاني گفته بود: »بشر هرچه قدر 
پیشرفته تر مي شود، حسرت اين که چیزي 
را در دســتش بگیرد، بیش تــر مي خورد. 
کارکردن با دســت، ارتباط صمیمانه اي با 
ذهن دارد. اختراع ها، حاصل اين است که 
ذهن فكر کرده و دست ســاخته است. در 
کتاب هاي صوتي اين ارتباط قطع مي شود، 

يك كهكشان عجيب
مراقبم روي برف ها لیز نخــورم و يادم 
مي آيد همین يكي دو روز قبل حتي براي 
نفس کشیدن هوايي نداشــتیم. البته پس 
از روزهاي برفي، دوباره شهر سرد مي شود 
و هوا هم وارونه! شــايد اآلن که اين مطلب 

را مي خوانید، باز هم هوا آلوده شده است.
حســن زاده در آن روز که هوا آلوده بود؛ 
گفت: »دنیاي مجــازي و ديجیتال، فضاي 
عجیبي اســت؛ مثل کهكشــاني است که 
همه چیز در آن هست و شما کي و کجا بتواني 

با تور پروانه گیري، چیزي از آن بگیري.
 وقتي من کتــاب صوتي گوش مي دهم، 
نمي توانم تمرکز کنم و ذهنم پرش دارد، اما 
اخیراً پادکست »فردوسي خواني« را گوش 
مي دهم و برايم جذاب است. در واقع به نوعي 
ادبیات هم با اين عرصه ارتباط و پیوند پیدا 
مي کند و فناوري، باعث تقويت ادبیات هم 
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دنبال کسي مي گشتیم که باعث شده بود 
این بدشانسي به سراغمان بیاید. کداممان 
کم تر از بقیه ناراضي به نظر مي رسیم. چه 
کسي روي تخت کپک زده اش با یک کتاب 
و یک لیوان شیر چنبر زده بود و طوري 
رفتار مي کرد که انگار باران اصاًل هم چیز 
بدي نیست؟ این آدم را که بیش تر خواهرم 
گروچن بود پیدا مي کردیم و حســابي 

کتكش مي زدیم...

لوح نقره اي

دماسنج
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قدم زدن در بزرگ ترين موزه ي جهان!

  ادامه از صفحه ي  17 
شهر پر بود از فیات های کوچک قديمي 
که به نظرم می تواند يکی از نمادهای ايتالیا 

باشد. 
اولین جايــی کــه بــرای بازديــد در 
گشت و گذار اتوبوســی پیاده شدم، ايستگاه 
»کولوســئوم« بود؛ تماشــاخانه اي با 80 
ورودي در شــهر رم و با ظرفیتی بین 50 تا 

80هزار نفر. ســاخت کولوسئوم 
بین ســال های 1969 تــا 1970 میالدی 
است و پس از آن که در سال 1980 میالدی، 
کار ســاخت آن در زمین های باتالقی تمام 
شــد، به عنوان اولیــن آمفی تئاتــر دائمی 
در رم شــناخته شــد. امروزه کولوسئوم را 
با تاريخ خونیــن نبــرد گالدياتورها در آن 
می شناســند.گالدياتورها  در کولوسئوم، با 
يک ديگر يا با حیوانات وحشی می جنگیدند 
و اسباب سرگرمی تماشاچیان خود را فراهم 

می کردند که اغلب از اشراف بودند. 

در کنار کولوسئوم، شهر باستانی رم واقع 
شده است. شهری که در قرن هشتم پیش از 
میالد بنا شد و تا قرن پنجم پس از میالد و 
هم زمان با فروپاشی امپراطوری روم غربی، 

عظمت خود را حفظ کرد. 
ديدن ويرانه های اين شــهر مرا ناگهان 
تبديل به پســربچه ای ُرمی کرد که در میان 
ستون های شهر مشغول بازی است. اين شهر، 
میزبان بازرگاناني از آسیا و تمام اروپا بوده که 

در حال داد و ستد کاالهای خود بودند. 
نمي شــود از رم حرف زد و از »ژولیوس 
ســزار« يا همان »قیصر کبیر« حرفی نزد؛ 
کســی که با قدرت بی رحمانــه ی خود به 
اختالفات داخلی پايان داد و مســبب دوام 
امپراطوری روم شد. او در سال 44 پیش از 
میالد و در سن 56سالگی، به دست چند 
سناتور ترور شد؛ درســت سه روز قبل از 

تدارکی که برای حمله به ايران ديده بود.
دوره ی طاليی امپراطــوری روم تا 
قرن دوم ادامه داشــت و پــس از آن 
وارد دوره ی افــول خود شــد. نهايتاً 
»ُکنستانتین« در قرن چهارم پس از 
میالد، آيین مسیحی را دين رسمی 
رم اعالم و مســبب شروع دوره ای 

موسوم به قرون وسطی شد. 

نکته ی بسیار جالب در شهر رم آن است 
که کوچک ترين کشور دنیا در دل اين شهر 
واقع شده است؛ واتیکان. شهري با مساحت 
0/44 کیلومتر مربع و 800نفر جمعیت که 

در سال 19۲9میالدي بنیان نهاده شد.
طبیعتــاً امــکان ورود به اين کشــور را 
نداشــتم، ولی مي شــد در ورودی آن را از 
نزديک ديد که در کلیســای َسن پی يِر واقع 
شــده و توســط »برامانت«، »میکل آنژ« و 
»برنینی«، به شــکل يک کلیــد، به معنی 
کلید ورود به بهشت طراحی شده است. باور 
عمومی اين است که اين کلیسا، محل دفن 

پیترمقدس از حواريون مسیح است. 
برای ورود به کلیســا دو ساعت در صف 
ايســتادم که ارزشــش را داشــت، چرا که 
معماری، تزيینات و طراحی اين کلیســا 
مســحورکننده و مزين به مجســمه های 
بی نظیر و نقاشی های سقفی بی بديل است.

 از ديگــر مکان هــای ديدنی شــهر 

رم، می تــوان بــه معبــد رومــی پانتئون 
از شــگفتی های معماری جهــان، فواره ی 
تروی بزرگ ترين فــواره ي جهان با قدمتی 
چندصدســاله و قلعه ي ســنت آنجلو اشاره 
کرد که در کنار رودخانه ی تیبر واقع شــده 
اســت؛ رودی که 406کیلومتر طول دارد، 
از وســط رم عبور می کند و مي توان از روي 
پل های متعــددی، منقش بــه نگاره هايی 

برروی سنگ های آهکی از آن عبور کرد.
نمی توان از شهر رم در ايتالیا نام برد و به 
آشپزی ايتالیايی اشــاره نکرد. من معتقدم 
مردم جهان در آشــپزی و هنــر غذاپختن 
مديون ايتالیايی ها هستند. پیتزا و پاستا دو 
غذای اصلی اين شهر است و در هر رستورانی 
مي توان آن ر ا ســفارش داد  و  مزه ی اصیل 
اين غذاها را چشید. از مواد اصلی در آشپزی 
ايتالیايی، می توان به انــواع پنیرها، پونه ی 
کوهی، ســرکه بالزامیک، قــارچ، زيتون و 

گوجه فرنگی اشاره کرد.

رم هم مثل خیلی از شهرهای توريستی 
دنیا، پر است از کافه ها و رستوران هايی که در 
پیاده روها بساط پذيرايی از میهمانان خود 
را فراهم می کنند؛ جايی که فروشــنده های 
دوره گــرد، نوازنده هــا و ســیرک بازان هم 

مشغول هنرنمايی اند.
در آخرين روز اقامتم در اين شهر بی نظیر، 
از ساختمان يادواره ی ويکتور امانوئل دوم، 
پادشاهی در قرن نوزدهم هم ديدن کردم که 
معماری خاص و چشم انداز شگفت انگیزی به 
شهر داشت. مشابه اين چشم انداز را در باالی 
میدان »پیاتزا دل پوپو« هم ديده بودم که به 

معنی میدان مردم است. 
در مسیر قدم زدنم به سمت اين میدان، 
از خیابانی گذشتم، پر از مغازه های لباس با 
برند هاي معــروف ايتالیايی. حتماً مي دانید 
که ايتالیا و فرانســه حرف اول را در صنعت 

مد می زنند.
در شــب آخر اقامتم، در میدان پله های 

اســپانیايی لم دادم. رو به فواره ی بســیار 
زيبايش تا پاسی از شب به رم زيبا فکر کردم. 
پله های اسپانیايی در ســال های 17۲۳ تا 
17۲5 میالدي ساخته شــده اند و طراحی 
خــاص و خارق العاده ی آن ، باعث شــد که 
اين پله ها به پاتــوق معروف و موردعالقه ی 
نقاشان، هنرمندان و شاعران رم تبديل شود 

و حاال هم میزبان توريست ها باشد.
حــاال ديگر وقــت آن بود که بــه هتلم 
برگردم و مهیای سفر به مقصد بعدی، يعنی 

شــهر بارســلوناي اسپانیا 
شوم؛ پس در اسپانیا 

مي بینمتان!

در اطــراف محــل زندگی همــه ي ما، 
مشکالت زيادی  هست که از وجود آن ها رنج 
می بريم و نمی دانیم برای حلشان بايد چه 
کار کنیم. ما نوجوان ها همیشه از خودمان 
مي پرسیم آن قدر بزرگ شده ايم تا به مبارزه 

با اين مشکالت برويم؟
اما »مالتــی« و »ايزابــل«، دو خواهر 
اندونزيايی اهل جزيره ي بالي  17 و 15ساله، 
منتظر بزرگ شــدن نماندند آن ها تصمیم 
گرفتند از نوجوانی در محیط زندگی شــان 

تغییر ايجاد کنند و محل زندگي شان را 
به جای بهتری تبديل کنند.

اندونزی، دومین کشــور 
بــزرگ جهــان از لحاظ 
آالينده ها ي پالستیکی 

پس از چین اســت و تخمین زده می شود 
پسماندپالســتیک اين کشور، 10درصد از 
کل آلودگی پالســتیکی درياها را تشکیل 
دهد. حجــم زيــاد زباله در آب هــا باعث 
می شود هرســال وقتی فصل های بارانی از 
راه می رسند و بادها می وزند، سواحل بالی 
از فصل پسماند آسیب ببینند. دولت محلی، 
اين اتفاق را کم اهمیــت جلوه می دهد و در 
اين شرايط آن را پديده ي طبیعی می نامد، 
اما ريشه ي آن، سیســتم ضعیف مصرف و 
کمبود آموزش درباره ي مشکل زباله 

است.
در میــان تمــام اين 
آشــفتگی ها، داستان 
مالتــی و ايزابــل از 

جايی شروع می شود که وقتي 1۲ و 10ساله 
بودند، در مدرسه شــان درســی درباره ي 
رهبران بــزرگ و تأثیرگــذار جهان مثل 
»نلســون ماندال« و »مارتین لوترکینگ« 
خواندند. آن ها از همان لحظه فکرکردند که 
به عنوان يک نوجــوان، چه کاری می توانند 

برای جزيره ي بالی انجام دهند؟
مالتی می گويــد: »هیچ  جــای فراری 
نیســت. پســماند پالســتیک، مشــکلی 
اســت که به طــور جــدي بــا آن روبه رو 
هســتیم و فکــر کرديــم دربــاره ي اين 

 موضوع، چه کســی قرار اســت کاری 
بکند؟«

به جای صبرکــردن و 
بزرگ شدن، آن ها تالش 

کردند تا ايده ي خود را درباره ي پالستیک ها 
عملي کنند و ســازمانی را به نام »بای بای 
کیسه های پالستیکی« به وجود آوردند که 

نیروهای جوان آن را اداره مي کنند.
يکی ديگر از کارهای اين دو خواهر، اين 
اســت که همراه با دوستانشان در فرودگاه 
بالی جمع مي شوند و از هرتازه واردی که به 
بالي مي آيد می پرسند: »با خودتان کیسه ي 
پالســتیکي آورده ايد يا نه؟« و کیسه های 
پالســتیکی مســافران را با کیســه های 

پارچه ای عوض می کنند.
آن ها به شــهرهاي گوناگون جهان نیز 
مسافرت مي کنند که مهم ترين اين سفرها، 
ســخنرانی آن ها در همايش جهاني »تِد« 
)TED( و سازمان ملل متحد در نیويورک 
برای روز جهانی اقیانوس ها در سال ۲017  

میالدي بوده است.
مالتی و ايزابل در متن سخنرانی شــان 
در  تد اعــالم کردنــد: »تنهــا پنج درصد 
بالــی  در  از کیســه های پالســتیکی 
بازيافــت می شــود، امــا ايــن جزيــره، 
روزانه680مترمکعب زبالــه تولید می کند 

که معادل ساختماني 14طبقه است.«
مالتی اضافه می کنــد: »در کنار تمامی 
موفقیت ها، مطمئنــاً چالش هايی هم 
داشتیم؛ مخصوصاً سر و کله زدن 
با دولت تا آن ها را به سمت 
راه درست حرکت دهیم.«

آن ها بــرای جلب توجــه دولت محلی، 
دادخواســتي تنظیــم کردنــد و بــرای 
جمــع آوری امضا در قســمت کنترل بار و 
کنتــرل گذرنامه در فــرودگاه بالی، مجوز 
گرفتند. آن ها توانستند برای دادخواستشان 
بیش از 100هزار امضا جمــع  کنند. با اين 
حال »َمنگ کو پاســتیکا«،  فرماندار بالی، 
تحت تأثیر قرار نگرفت و پس از يک سال و 
نیم تالش، هربار درخواست مالتی و ايزابل 
برای مالقات با او رد شــد. تا اين که اين دو 
خواهر تصمیــم به اعتصاب غــذا گرفتند؛ 
تصمیمی که از ســفر آن ها به هند و ديدن 

خانه ي »مهاتما گاندی« الهام گرفته 
شــده بود. البته آن ها به دلیل ســن 

و سالشــان، اعتصاب غــذا را با نظارت 
متخصص رژيم غذايی انجام دادند که البته 
اين اعتصاب غذا تنها بــه فاصله ي طلوع تا 
غروب خورشــید طول کشــید. ۲4ساعت 
بعد، پلیــس آن ها را به ســمت فرمانداری 
همراهی کرد و مالتي و ايزابــل با فرماندار 
بالي تفاهم نامه اي امضا کردند که به مردم 
بالی کمک کنند کیسه های پالستیکی را تا 

مدتي کنار بگذارند. 

پروژه های جهانی
تا زمان نزديک شدن به آن زمان، دخترها 
شــروع به ترويج مصرف مجدد کیسه هاي 
پارچه اي کردند و فروشــگاه هايی را هم که 
فروش کیســه های پالســتیکی را متوقف 
کرده بودند، در شبکه های اجتماعی معرفی 

و برايشان تبلیغ می کردند.
مالتــي و ايزابــل در طــول ايــن راه، 
موفقیت هــای ديگری هم داشــتند؛ مثاًل 
بزرگ ترين پاک سازی ساحل را انجام دادند 
و در اين پروژه، 1۲هــزار داوطلب را جذب 
کردند. مالتی می گويــد: »ديدن اين همه 
آدم ديوانه  کننده بود؛ بدون توجه به ســن، 
ملیت و يا شغل، همه برای يک چیزدور هم 

جمع شدند.«
مالتــی و ايزابــل معتقدنــد صــدای 
جوان ترين نســل ها بايد طنین بیش تری 
داشته باشد. مالتی می گويد: »اگر بتوانیم با 

رهبران بزرگ جهان ديدار و با آن ها صحبت 
کنیم، بهشــان می گويیم به حرف جوان ها 
بیش تر گوش دهند. به ما بیش تر از يک الهام 
توجه کنند. ما ايده های روشن و نوآوری  هاي 
متفاوتي درباره ي دســت وپنجه نرم کردن 
با بعضي از بزرگ تريــن موضوع هاي زمان 

داريم.«
او ادامه می دهد: »مــا آينده ايم! اما اآلن 
اين جا هستیم. ما آماده ايم. ما ياد گرفته ايم 
که بچه هــا می توانند چــه کارهايی انجام 
 دهند. ما می توانیم اتفاق هاي تازه اي را رقم 

بزنیم.«

ماازآیندهآمدهایم
نگاهي به تالش هاي محيط زيستي »مالتي« و »ايزابل«، خواهران نوجوان اندونزيايي
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وقتی برای تو مي نویسم، حال دیگری دارم؛  انگار خوِد خودم هستم. مجبور نیستم نقاب 
به چهره داشته باشم و مطمئنم تو مرا همان گونه که هستم دوست داری و این فرق بزرگ تو 
با بقیه است. وقتی برای تو مي نویسم  دلم می خواهد فقط از حال خوب بگویم، از حس قشنگ 
نوجوان بودن، حس غرق شدن البه الی کلمات یک کتاب، لذت بردن از دست مهربان خورشید 
روی صورتم، شــادی بو کردن یک گل رز، لذت خوردن بســتنی در یک روز گرم تابستانی، 
آرزوکردن به تعداد ســال های عمرت در هرتولد، نگاه کردن به آسمان بی انتهای شب و فکر 

این که بره، گل را چریده یا نه؟
وقتی برای تو مي نویســم مطمئنم گوش می کنی و بهترین هایش را انتخاب می کنی تا 
دوستان مشترکمان آن ها را بخوانند. تو به من گوش های شنوایی هدیه می دهی تا هرچه در 

دل دارم به زبان بیاورم، همه ي چیزی که یک نوجوان نیاز دارد؛ شنیده شدن.
خالصه بگویم، نوشتن برای تو شیرین است؛ درست مثل آب نبات! قول می دهم حتی اگر 

بزرگ هم شدم، هیچ وقت از دست نوشته های من خالص نشوی!
خبرنگار افتخاری ات
فاطمه موسوی، 16ساله از كرج

نوشتن برای تو

راستش ما توقع چندانی از مدرســه نداریم. نه دیوارهای رنگارنگ می خواهیم، نه لباس 
فرمی که کسی اگر دید، نگوید داري از ختم کسی می آیی؟ تازه از آن هایش هم نیستیم که 
از مدرســه ناهار بخواهیم. گله ای هم از کامپیوتر خراب کالسمان نداریم که اگر روز خوبش 
باشد، پس از دقایقی مشت و لگد، راضی می شود 10دقیقه فیلمی را که می خواهیم ببینیم 
نمایش دهد. یک بار از این وضعیت گله داشتیم و به گوش مسئوالن رساندیم. گفتند: »خب 

نمی آمدید این مدرسه! نامه ي فدایت شوم که برایتان نفرستاده بودیم...« 
مدرسه ي دل خواه من اصاًل این شکلی نیست؛ مدرسه ي دل خواه دوستم هم. در مدرسه ي 
موردنظر ما، معلم هایش لباس های رنگارنگ می پوشند و به بچه ها مطالب تازه و خارج از درس 
یاد می دهند. به حرف های بچه ها گوش می کننــد و بچه ها را تحقیر نمی کنند. مثاًل وقتی با 

ذوق بهشان می گوییم ما فالن درس را بلدیم، نمی گویند: »اگر بلدی سر کالس نیا!« 
بچه ها از معاون ها حساب نمی برند. این مدرســه ي نازنین، کتاب خانه ي بزرگی دارد که 
هرچند وقت یک بار، کتاب های تازه مهمانش می شــوند. امکاناتش عالی نیســت، اما خوب 
است. مثاًل ماژیک به اندازه ي کافی دارد که بچه ها با خودشان به مدرسه نیاورند و اگر یادشان 
رفت بیاورند، از نمره ي مستمرشان کم نشود. وای از دانش آموزانش که چه بچه های باحالی 
هستند. به موقع کتاب می خوانند، به موقع شــادی می کنند و به موقع تکیه گاه هم دیگرند. 
بحث می کنند و مدرسه را با تمام وجود دوســت دارند. مدرسه ي دل خواه ما، بچه ها را شاد 
تحویل می گیرد و شادتر تحویل می دهد؛ نه این که شــاد تحویل بگیرد و مردگانی متحرک 

تحویل بدهد!
من و دوستم مدرسه را گشتیم و نشانی از مدرسه ي دل خواهمان نیافتیم و در آخر صدایی 
در گوشمان گفت: »مدرسه ي موردنظر در دسترس نمی باشــد! لطفاً جست وجو را متوقف 

کرده و به تست هایتان بپردازید که سال دیگر کنکور دارید.«
زینب محمدی، 17ساله از شهرقدس

را  جست وجو 
متوقف كنيد!

دریا چشم هایت را سرکشیده
که دلشوره اش شوی

ته مانده ات را پس آورده
برای کف آکواریوم

خطی از موج موهایت
افتاده روی فرکانس رادیو

گوینده اسمت را هجی می کند
دریا موج می زند

»حرف اولت« را باال می آورد
من یک گردن بند دارم

از صدف
که صدای تو پیچیده در سرش

مهدیس ذكایی
از ساوه
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آن جا که تویی باد، غزل می خواند
ویرانه و آباد، غزل می خواند

با دیده ي خویش دیده ام کوهی که
با تیشه ي فرهاد غزل می خواند

مهسا حيدري
16ساله از فریدون شهر

مادربزرگ
مادربزرگ بگو

در پس آن الالیی هایت 
آن قصه های شبانه 

کدام پاییز نهفته بود 
که هیچ گاه 

کالغ قصه به خانه اش نمی رسید
سمانه منافی 
16ساله از اسالمشهر
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این یک جدول 8×8 است و در 
واقع حكم یک نقشه ي لوله کشي 
را دارد. همان طــور که مي بینید 
در برخي از خانه هاي این جدول 
دایره هایي رنگــي وجود دارد که 
خانه هاي شــروع و پایان هر لوله 
را مشــخص مي کند. شــما باید 
با کشــیدن لوله بین دایره هاي 
هم رنگ، آن ها را بــه هم متصل 
کنید؛ اما توجه کنیــد که لوله ها 
نباید همدیگر را قطع کنند و مثل 
شكل، تمام خانه هاي سفید نقشه 

هم با لوله ها پر شوند.

جدولراهياب
   آرش فّرخ زاد
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پاسخ جدول راه یاب:

چيستان
 آن چيست که متعلق به شماست، اما ديگران 

بيش تر از آن استفاده مي کنند؟
مينا اسكندري از ساري 
 آن چيست که با آن مي توان آن طرف ديوار را 

هم ديد؟
سارا اسماعيلي از تهران
 آن چيست که همه دارند و نمي توانند گمش 

کنند؟
فرید سپهري از تهران

پاسخ  چیستان ها: 1. سوزن   2. غلط   3. سکوت

اگر کسی بپرســد مغول ها چه کردند، 
شــاید خالصه ترین جواب همان جمله ي 
معروف باشــد؛ آمدند و کندند و سوختند 
و کشــتند و بردند و رفتند. آن ها هرچه در 
ایران بود درو کردند، اما پس از مدتی، از این 
زمین، جوانه های کوچکی رشــد کردند تا 
ایران را دوباره آباد کنند. این کتاب به همین 
جوانه هــا می پردازد؛ هنــر، منطق، نجوم، 
فلســفه و از همه مهم تر ادبیــات که مانند 

درخت تنومندی در این دوره رشد کرد. 
همه ي ما قرن زندگی شاعران را در درس 
فارســی حفظ کرده ایم، ولی خیلي از ما به 
این نکته توجه نکرده ایم که بسیاری از آن ها 
در دوره ي مغول زیسته اند. به خصوص سه 
شــاعر مهم ایران؛ حافظ، سعدی و مولوی. 
این خاصیت ادبیات است که وقتی همه ي 
کاخ ها و بناها ویران می شود، به ساختن کاخ 
دل می پردازد و تا دلی هســت، این کاخ ها 

پابرجا خواهند ماند.

مغول ها )داستان فکر ایرانی-6(
نویسنده: محسن هجری

ناشر: نشرافق )۶۶۴081۶1(
حدیث گرجي
15ساله از تهران

سوپ 
تره فرنگي و 

  ترجمه ي مهرزاد مهاجرسيب زميني

تو
دل !برو

اگر دوست داريد مي توانيد 

در مرحله ي پاياني و 

هم زمان با اضافه كردن 

شير، كمي خامه هم به 

سوپ اضافه كنيد تا حسابي 

خوش مزه شود.

فوت آخر!

وقتي هوا سرد مي شود، غذاهاي گرم و نرم بیش تر مي چسبند و بیش تر مزه 
مي دهند. حتمًا در خانه ي شما هم انواع و اقسام سوپ پخته مي شود. شما از 
کدام دسته اید؟ دوست دارید سوپتان غلیظ باشد یا رقیق؟ دوست دارید مواد 
توي سوپ درشت باشند که زیر دندان بیایند یا دوست دارید همه چیز نرم و 

له شده باشد و فقط یک سوپ مایع نرم و خوش خوراك داشته باشید؟
براي »تو دل برو«ي این شــماره قرار اســت با هم ســوپ تره فرنگي و 
سیب زمیني بپزیم که کاماًل نرم و غلیظ است. پس اگر اهل این جور سوپ ها 

هستید، دست به کار شوید که بدجوري در این هواي زمستاني مي چسبد!

سیب زمیني ها اضافه کنید.بزرگ تره فرنگي را نیز بشویید، خرد کنید و به کنید و در تابه بریزید. سه یا چهار ساقه ي بشویید و پوست بگیرید. بعد هم نگیني خرد 1. براي شروع 350 تا 500 گرم سیب زمیني را 

2. کمي روغن در تابه بریزید و سیب زمیني و 

تره فرنگي را روي گاز با حرارت مالیم قرار دهید. 

مواد را تا زماني که تره فرنگي ها نرم شوند تفت 

دهید، اما نگذارید تره فرنگي تغییر رنگ بدهد 
یا بسوزد.

عصاره ي سبزیجات از پودر عصاره ي مرغ استفاده کنید.کنید. اگر دوست دارید سوپتان طعم مرغ بگیرد، مي توانید به جاي 3. یک بسته پودر عصاره ي سبزیجات را در 750 میلي لیتر آب حل 

۴. مایع آمده شده ي سوپ را به تره فرنگي و 

سیب زمیني در تابه اضافه کنید و بگذارید کمي مواد 

با هم بپزند؛ دست کم تا زماني که سیب زمیني ها کاماًل 

پخته شده باشند.
شیر اضافه کنید.دوباره سوپ را به تابه برگردانید و به آن 300 میلي لیتر و مواد داخل سوپ را یک دست و نرم کنید. سپس 5. حاال سوپ را داخل غذاساز یا مخلوط کن بریزید 

۶.  بگذارید مواد سوپ و شیر مدت کوتاهي روي 
حرارت مالیم باشند. در همین زمان کمي دانه ي 

فلفل سیاه روي سوپ خرد کنید. نوش جان!
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