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قــد مزدن در رُم ،یعنــی قــد مزدن در
بزرگترین موزهی جهان! چرا که در هرکوچه
و پسکوچهاش ناگهان با مجسمه ،ساختمان یا
آبنمایی مواجه ميشوید که قدمت آن ممکن
است به چندصد سال پیش برسد.
برای رسیدن به این شــهر ،لحظهشماری
میکردم .هواپیما نشســت .فرودگاه از مرکز
شهر دورتر بود .برای درک بهتر سفرم؛ ترجیح
دادم از وســایل حملونقل عمومی استفاده
کنم .پس بلیت قطــار گرفتم .در مســیر ،با
خانهها و مزارع شــگفتانگیزی روبهرو شدم
و هرچند کیلومتر ،گنبد کلیسایی از دور دیده
میشد .در راه و در کل شــهر ،نوع خاصي از
درختان برگسوزنی را میدیدم که نظیر آن
هیچكجای دیگر نبود.
هتــل اقامتم در کنــار ایســتگاه مرکزی
قطار رم بود؛ جایی بسیار شــلوغ كه البته به
من این امکان را میداد که بتوانم ســفرهای
درونشــهریام را بهخوبــی مدیریت کنم.
متروی رم در ســال  ۱۹۵۵ميالدي تأسیس
شده و هماکنون دارای سه خط و  ۷۳ایستگاه
است .ناگفته نماند که تجمع بیشتر مکانهای
دیدنی شهر رم ،طوری بود که اگر کمی همت
داشته باشیم میتوان بخش توریستی شهر را
پیاده گشــت زد؛ هرچند مثل تمام شهرهای
توریستی دنیا اتوبوسهای گردشگري هست
که مقابل تمام مکانهای دیدنی ایستگاه دارد
و با پرداخت حدود  20یورو ميتواني تمام روز
از آن اســتفاده کنی .در زمان استفاده از این
ی کمی
اتوبوسها ،فهمیدم رانندگی در ایتالیای 
با رانندگی در جاهای دیگــر دنیا فرق دارد و
ممکن است هر لحظه کسی بدون راهنمازدن
جلویت بپیچد! پس با من به رم بياييد.

سفري به شهر رُم
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عكس و متن :آرش خاني
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بیتکوين مفت گران است!

یکی بود و یکی نبو د های  15نوجوان قصه گو!
امســال  15قصهگوی نوجوان در بیست
و دومین جشنوار هی بینالمللی قصهگویی
به مرحلهی پایانی جشــنوارهي قصهگویی
راه یافتند.
امســال نوجوانــان  12تــا 18ســاله
میتوانســتند در این جشــنواره شــرکت
کنند .آنها باید در سايت جشنواره ثبتنام
و بعد قصههــای  15دقيقهاي خــود را در
ســایت بارگذاری میکردند .این نوجوانان
از مرحلهی اســتانی به مرحلهی کشــوری
وارد میشــوند؛ یعنی شرایط شرکت در این
جشنواره ،برای نوجوانان شــرکتکننده با
شرکتکنندگان بزرگسال متفاوت است.
بــه گــزارش هفتهنامــهي دوچرخه و
به نقــل از روابطعمومی و امــور بینالملل
کانون پرورش فكري كــودكان و نوجوانان،
از میان نوجوانــان قصهگوی برگزیدهي ۳۱
جشنوارهی استانی ۱۵ ،نوجوان با رأی هیئت
انتخاب راهی مرحلهی پایانی شدند .
بنا بــه اعــام دبیرخانهی 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»

میگویم« :نوعي ارز و نظــام پرداخت
جهانی با کارکردهای مشابه پول بیپشتوانه
است ،ولی از نظر حقوقی هنوز هیچ کشوری
آن را بهعنــوان پــول قانونی به رســمیت
نشناختهاست!»
پدرم مشــغول عوضکردن کانالهای
تلویزیون شد و گفت« :مفت گران است».
بعد هم مثل همیشه که ســؤال میكند و
من سعی میکنم درست به او پاسخ بدهم؛
میگوید به جای این اطالعات عمومی که
بلغور میکنی کمی درس میخواندی بهتر
نبود؟ وضع را نمی بینی؟ از نرخ تورم خبر
نداري؟ چهقدر باید بــرای این کالسهای

تو پول بدهــم؟ من کــه بیتکوین هم در
بساط ندارم.
ســرم را میاندازم پایین و باز به خودم
لعنت میفرســتم کــه دیگــر در این نوع
مکالمهها ش��رکت نکنم .میخواهم بگویم
تقصیر من اســت که به ســؤال شما پاسخ
دادم؛ در حالی که میدانم همیشه آخر این
بحثها اینطور تمام میش��ود! اما چه کار
کنم؛ پدرم است و دوســتش دارم .هرچند
خیلی ســریع و راحت توی ذوقم میزند!
کتابم را باز میکنم و پدرم دوباره چشــم
میاندازد به تلویزیون و به بیتكوينناسزا
میگوید...

و «مریم منصوری» از کرمان« ،الهام پروره»
و «آیدا عباســی» از کهگیلویه و بویراحمد،
«محترم حجتشمامی» از گیالن« ،مرجان
حسینینشــتایی» از مازنــدران« ،هانیــه
اعتمادیــان» و «زهرا الزمــی» از یزد برای
حضور در مرحلهي نهایی معرفی شدند.
نوجوانان با موضوع «قصهی زندگی من»
و با شعار «آینده ساختنی اســت!» در این
جشــنواره در بخش صحنهای حضور دارند.
اما بخش دیگر جشنواره ،بخش  90ثانیهای
بود که همهی عالقهمندان میتوانستند در
آن شرکت کنند.
بخش صحنهای این جشنواره هم به شکل
ســنتی و مدرن برگزار میشــود .در بخش
صحنهای سنتی ،شــرکتکنندگان باید به
شیوهی کالسیک و بدون ابزار ،قصه بگویند،
اما در بخش مــدرن شــرکتکنندگان به
شــیوههای مدرن و نو قصهی خود را تعریف
ميکننــد .البته میتواننــد دراین بخش از
ترانه ،آواز و موسیقی هم بهره ببرند.
مرحلــهی پایانــی بیســتو دومیــن
جشــنوارهی بینالمللی قصهگویی از  ۲۶تا
 ۳۰آذر در تهــران ،خیابان حجــاب ،مرکز
آفرینشهای فرهنگیهنری کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان برگزار خواهد شد.

عكسها :محمود اعتمادي

چندوقت پی��ش ،پدرم داشــت اخبار
گوش میکرد .او خبری درباره ی بیتکوین
شنید ۳۵۴.دستگاه استخراج ارز دیجیتال
(بیتکوین) بــه ارزش ۱۲۶میلیارد ریال
کشف شد!
پدرم بــا تعجب پرس��ید« :بیتکوین
دیگر چیست؟ اینروزها مدام از بیتکوین
میگویند؛ این دیگر چه مزخرفی است؟»
ا داشــتم درس میخواندم؛
مــن مثــ ً
ال حواســم به حل مســائل ریاضی بود؛
مث ً
همانطور کــه به کتابم خیره شــده بودم
گفتم« :پدرجان ،بیتکویــن ،نوعي پول
است .درست مانند طال و نقره»...
پدرم خیرهخیــره نگاهم کــرد .حتماً
توی دلش میگفت ادامه بده پســرم یا من
فکرکردم دوست دارد ادامه بدهم یا خواستم
بهرهی هوشیام را نشانش بدهم که چهقدر
اطالعاتعمومــی خوبــی دارم .نمیدانم؛
حس کارشناســان اقتصادی به من دست
داد .عینکم را جابهجا کردم و کتابم را بستم
و شروع کردم به سخنرانی.
سخنرانیام را اینجور ادامه دادم« :بشر
سالهاســت که برای مبــادالت و تجارت
از طال و نقره اس��تفاده کرده اس��ت .بعد
اسکناسها متداول شــدند و بعد تراکنش
بانکی را داشــتیم .بیتکوین ،نوعي پول و
وس��یلهی تجارت ،مبتنی بر اینترنت است
و در ایــن موضــوع بیشتر بــه حوالهها و
تراکنشهای بانکی شبیه است».
برایش توضیح دادم« :متوجه ش��دید؛
بیتکوین ،یک پول یا ارز دیجیتالی است
که بهصورت الکترونیکی توزیع و استفاده
میش��ود .ش��بکهی این ارز دیجیتال به
صورت غیر متمرکز و کاربر به کاربر است.
هیچشــخص یا نهادی این شبکه را کنترل
نمیکند».
پدرم گیج شده بود و با خشم پرسید« :از
کدام گوری آمده است؟»
 معلوم نیســت؛ اما یــک ژاپنی بهناممستعار «ساتوشی ناکاموتو» خود را متولی
بیتکوین معرفی کرده است.
پدرم پرسید« :کدام کشــورها قبولش
دارند؟»

طوبا ويسه

بیست و دومین جشنوارهی بینالمللی قصهگویی در راه است

در فرهنگسرای اشراق برگزار ميشود

نهمین جشن انار

در حال و هوای پاييزيزمســتانی شهر
تهران ،قرار است جشنوارهاي پاییزی برپا
شود؛ جشنوارهای که انارها از گوشهگوشهي
ایران دور هم جمع میشــوند تا به دست
انارخوران بیفتند.
به گزارش خبرنگار هفتهنامهي دوچرخه
در این جشنواره ،همه دعوتاند؛ کودکان،

نوجوانان و بزرگساالن!
بــرای هرکــدام از ایــن گروههــای
ســنی هم برنامههــای مخصوصی وجود
دارد که نســبت به ســالهای قبل تغییر
کــرده اســت؛ برنامههایی مثــل اجرای
نمایش ،خیمهشــببازی ،موسیقی اقوام،
مبادله و مشــاورهي کتــاب ،قصهگویی و

معرفی کتاب.
قبل از حضور در این جشنواره میتوانید
از برنامههای هرروز آن در سایت و صفحهي
این فرهنگســرا در فضای مجازی خبردار
شوید.
این جشنواره از روز شــنبه ،دوم آذر و
به مدت  18روز در فرهنگســرای اشراق
برگزار ميشــود .در این جشنواره عالوه بر
انار و محصوالت آن ،صنایعدستی و سوغات
شهرهای مختلف هم عرضه میشود.
نشاني :فلکهی دوم تهرانپارس ،انتهای
خیابان جشنواره ،فرهنگسرای اشراق
شمارهي تماس77354735 :
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دماسنج

نفيسه مجيديزاده

وقتي تمركز ندارم
به «جعفــرتوزندهجاني» ،نويســنده و
دبير انجمن نويسندگان كودكو نوجوان
ال بــا او گفتوگو را
زنگ ميزنم البتــه قب ً
هماهنــگ كــردهام .از تاكســي پيــاده
ميشــوم و نرم افــزار «ضبــط مكالمه»
( )Call Recorderكمكــم ميكند اين
تماس را ضبط كنم و در خيابان گفتوگو
را انجام دهم.
او ميگويد« :نوع كتابخواندن درحال
ال
تغيير است و نوع اطالعرســاني نيز كام ً
تغيير ميكند .درست كه نگاه كنيم ،فقط
مشــكل گراني يا كمبود كاغذ نيســت كه
باعث افت تيراژ روزنامههاي كاغذي شده؛
سرعت انتشــار خبر در فضاي مجازي هم
تأثيرگذار است».
توزندهجاني ،چندان با كتابهاي صوتي
موافق نيســت و ميگويــد« :از اين جهت
موافق نيســتم كه بســياري از كتابهاي
صوتي به متــن اوليه ،وفادار نيســتند و از
طرفي هرداســتان ،صدا و لحن خودش را
دارد .اگر گويندهاي تســلط داشته باشد،
نويسنده را بشناســد ،روحياتش را بداند و
حتي صداي نويسنده را شنيده باشد ،كتاب
صوتي خوب ميشود .اما نميتوانيم از لذت
ورقزدن كتاب دور شويم.
گــوش در هرحالتي كتــاب صوتي را
ميشــنود ،اما گاهي آدم نميتواند تمركز
الزم را روي كتاب داشته باشد .كتاب صوتي
بيشتر به درد افــرادي ميخورد كه وقت

اين در دنيا جا افتاده است .اما خبري خواندم
كه در آمريكا رشد كتابهاي چاپي نسبت
به سالهاي قبل بيشتر بوده و جالب است
كه آنجا گرايش به كتابهاي چاپي بيشتر
اســت .در هر حال اينجا كتاب دارد از آن
حالت كالسيك ســابقش خارج ميشود.
كتاب آنچيزي نيســت كه جلد شده و در
كتابخانه باشد و كسي به آن مالكيت داشته
باشد .حتي نويســنده نميتواند نسبت به
اثرش حس مالكيت داشته باشد و نميداند
پس از مرگش اثري از آن خواهد بود يا نه؟
در خبري خوانــدم در اروپا ،كتابهايي
چاپ ميشود كه جوهرش پس از چندماه
پاك ميشــود و مخاطب ششماه فرصت
دارد كتاب را بخواند و بعــد ،ديگر اثري از
محتواي كتاب نيست».
به اينجاي داســتان كه رســيدم؛ هوا
توفاني و باراني بود و بچهها نميتوانستند از
خانهي ساحلي بيرون بروند.

ال فرقي نميكرد برود
براي پدرم اص ً
تعطيالت يا نه! دوري از خانه ،بدخلق
و مضطربش ميكرد ،اما مادرم واقع ًا
عاشق اقيانوس بود...

صداي مجازي
يادم است ديروز با نوجواني كتابخوان
صحبت كردم كــه در رشــتهي كامپيوتر
در هنرســتان درس ميخواند .او بهشدت
به كتابخانههاي مجازي عالقه داشــت و
برايم گفت كه هميشــه كتابخانهاش در
جيبش است.
اما هســتي گفت كه ترجيح ميدهد
بهجاي شنيدن قصه ،موسيقي گوش بدهد
و قصه را هم به وقتش بخواند!
راننده كه در ترافيك خستهشده ،محكم
روي ترمز زد و ما بهجلو پرتاب شــديم .اما
قصهگو در گوشم آرام ميخواند...

ما خانوادهي خوششانســي بوديم و
هركســي در اطراف ما اجازه داشت
دوروبرمان شــنا كند يا در ماسههاي
ما چاله بكَ نَد .اما وقتي هوا باراني بود
حالمان گرفته ميشد...

ندارند ،اما دوســت دارند كتــاب بخوانند.
ام��ا در نهايت براي شــنيدن كتاب صوتي
هم به همان خلوتي نيــاز داريم كه موقع
كتابخواندن دنبال آن هستيم».
گفتوگو كه تمام ميشود ،بقيهي مسير
را پياده ميروم و باز صداي قصهگو گوشم
را پُر ميكند...

ما مثل بچههاي قصههاي پريان ،حرف
ميزديم و اميدوار بوديم كه با خوب
بودنمان خورشــيد را از مخفيگاهش
بيرون بكشيم...

كتاب ديگر كالسيك نيست
جالب اســت در اين قصه ،باران ميبارد
و پشــت ســر من گرُوگ ُر برف .يادم هست
عليرضاي نوجوان كه به كتاب عالقهمند
است ،گفته بود دوست دارد واژهها را ببيند.
كتاب صوتي دوست ندارد ،چون حواسش
پرت ميشود .بيشتر نوجواناني كه با آنها
صحبت كردم هم همي��ن را گفتند .حتي
«فرهاد حسن زاده» هم همين را گفت.
با فرهاد حسنزاده ،نويسندهي نامآشناي
ادبيات ك��ودك و نوجوان و نامــزد جوایز
«هانسکریستین آندرســن» و «آسترید
لیندگرن» گفتوگو كردم .او گفت« :كساني
كه اهل مطالعه و كتابخواندن هســتند از
فناوري و فضاي مجازي استفاده ميكنند و

دنبال كسي ميگشتيم كه باعث شده بود
اين بدشانسي به سراغمان بيايد .كداممان
كمتر از بقيه ناراضي به نظر ميرسيم .چه
كسي روي تخت كپكزدهاش با يك كتاب
و يك ليوان شير چنبر زده بود و طوري
ال هم چيز
رفتار ميكرد كه انگار باران اص ً
بدي نيست؟ اين آدم را كه بيشتر خواهرم
گروچن بود پيدا ميكرديم و حســابي
كتكش ميزديم...

تصويرگري :سحر ميرزامنش

هدفون را روي گوشم ميگذارم؛ تصميم دارم در راه ،كتاب گوش بدهم .پادكستها
و كتابهاي صوتي زيادي در تلفنهمراهم دارم ،اما هميشه موقع گوشدادن حواسم
پرت ميشود .وقتش است كه باألخره روي تمركزم كار كنم .قصه آغاز ميشود و گوشي
در جيبم ميرود.
داستان «خانهي ساحلي ما»:
توی خشکشویی با مادرم ،پشت زن غریبهای ایستاده بودیم .بهقول مادرم ...

اين گزارش را در يك روز برفي مينويســم؛ روزي كه خيابانها قفل شده ،سرما تا
مغز استخوان را ميسوزان َد و ترافيك شديد است ،مثل همان روزي كه هوا آلوده بود،
خيابان را دود گرفته بود و من در تاكسي ،منتظر تماسي تلفني براي گفتوگو دربارهي
كتابخواني مدرن بودم.
آنروز در بين ترافيك و دود ،حواسم پرت شد و بخشي از قصه را از دست دادم؛ و
حاال ادامهي قصه را هم ميشنوم...

يك كهكشان عجيب
مراقبم روي برفها ليز نخــورم و يادم
ميآيد همين يكي دو روز قبل حتي براي
نفسكشيدن هوايي نداشــتيم .البته پس
از روزهاي برفي ،دوباره شهر سرد ميشود
و هوا هم وارونه! شــايد اآلن كه اين مطلب
را ميخوانيد ،باز هم هوا آلوده شده است.
حســنزاده در آنروز كه هوا آلوده بود؛
گفت« :دنياي مجــازي و ديجيتال ،فضاي
عجيبي اســت؛ مثل كهكشــاني است كه
همهچيز در آن هست و شما كي و كجا بتواني
با تور پروانهگيري ،چيزي از آن بگيري.
وقتي من كتــاب صوتي گوش ميدهم،
نميتوانم تمركز كنم و ذهنم پرش دارد ،اما
اخيرا ً پادكست «فردوسيخواني» را گوش
ميدهم و برايم جذاب است .در واقع بهنوعي
ادبيات هم با اين عرصه ارتباط و پيوند پيدا
ميكند و فناوري ،باعث تقويت ادبيات هم

ميشود و نبايد از آن ترسيد و نگران بود».
و قصهگو ادامه ميداد...
اين خاطره ميگويد كه ما زماني خانوادهي
شادي بوديم ،مادرمان جوان و سالم بود،
پدرمان ميتوانســت با بشكني هرچه را
ميخواستيم بهمان بدهد و ما همگي سر
نامگذاري بخت خوبي كه به ما رو كرده بود
رقابت ميكرديم...

لذت ورق زدن كتاب
توزنده جاني گفته بود« :بشر هرچهقدر
پيشرفتهتر ميشود ،حسرت اينكه چيزي
را در دســتش بگيرد ،بيشتــر ميخورد.
كاركردن با دســت ،ارتباط صميمانهاي با
ذهن دارد .اختراعها ،حاصل اين است كه
ذهن فكر كرده و دست س��اخته است .در
كتابهاي صوتي اين ارتباط قطع ميشود،

اما حتي در كتابهاي ديجيتال هم اين لذت
منتقل ميشود .خيلي شركتها ،كتابهاي
ديجيتالي را تهيه كردند كه وقتي صفحه را
حركت ميدهي ،كتاب ورق ميخورد و اين
ميتواند لذت ورقخوردن صفحهها و لمس
كلمهها را حفظ كند».
آخر كار
قصه تمام شد و من انتهايش را نشنيدم!
تعجب ميكنم چرا آنروزها كه مادربزرگم
قصه ميگفت ،حواسم پرت نميشد .شايد
چون به گفتهي توزندهجاني ،آن قصهگويي
با اين تعريفي كه از ادبيات داستاني امروز
داريم فرق دارد.
بخشهايي از داستان «خانهي ساحلي
ما» ،نوشتهي ديويد سداريس ،ترجمهي ياسر
مالي با صداي بهروز شــعيبي /تهيهشده از
سوي ماهنامهي همشهري داستان

ب
ب
ا
ف ،بدون اينكه بافنده باشي!

دوست داري براي
عروسك چوبي روي
ميزت لباس زمستاني
ببافي؟ چرا كه نه!

پگاه شفتي

این خاصیت دنیای فناوری است؛
دنیایي جادویی که آد مها میتوانند
در ایــن فصــل ســرما ،لباسهای
موردعالقهي خودشان را ببافند ،بدون
اینکه بافتنی بلد باشند!

بافندهي هوشمند

پژوهشــگران دانشــگاه «ام.آی.تی»
آمريــكا ،نرمافزاری طراحــی کردهاند که
میتواند با کمک دســتگاه بافندگی ،کاله
و دستکشــی ببافد که هرشــخص
خودش طراحی کرده است.
ا روی رايانه
این نرمافزار فعــ ً
اجرا میشود و میتواند از طراحی تا
بافت را بهطور خودکار انجام دهد.
کاربر میتواند با کمک این برنامه ،الگوي
بافتنی موردعالقهاش را طراحی کند و بعد
آن را به ماشــین بافندگی بسپارد و لباس
ابداعی زمستانیاش را پس از مدت کوتاهی
از ماشین تحویل بگیرد.
بهلطف این برنامه همه میتوانند لباس
بافتنی طراحي خودشان را بپوشند ،حتي
بدون اینکه بافنده باشند .فرقي نميكند؛
کاله ،شال ،دستکش ،زیورآالت بافتنی و...
با كمك اين نرمافزار یــک گل ،گربه یا
هرطرحی که موردنظر کاربر است بهراحتی
روی لباســش نقــش ميگیرد .دســتگاه
بافنده مجهز به کامواهای رنگارنگ اســت
و هرطرحی را که تحویل بگیرد ،بالفاصله
میبافد.
دوست داری عالمت ابداعی تو و دوستت
روی دســتکشهای زمســتانیتان نقش
ببندد؟ شــاید به این زودی نه ،ولی دنیای
فناوری به تــو قول میدهد کــه در آینده

نمونهای از الگوهای طراحیشده در اين نرمافزار

لوح نقرهاي

طرحهای شــخصیات را بــا کمک همین
ابداعها روی لباس مردم یا خودت خواهی
دید .درســت اســت که هیچوقت زیباتر از
لباسهای بافتنی دستبافت مادربزرگها
پیدا نخواهد شــد ،اما معمو الً بافتنیهای
دستبافت ،اشتبا ههاي ســهوی کوچکی
دارند .اشتباههايی که هرگز در حاصل کار

بافندهاي هوشمند پیدا نخواهد شد و این از
مزیتهای این اختراع است و کاربر میتواند
لباســش را صددرصد بدون اشــتباههاي
مرسوم بافندگی تحویل بگیرد.
با استفاده از این سیســتم جدید ،کاربر
میتواند لباســی را که حاصــل خالقیت
خودش بوده ،حتی بــدون یک خوردگی یا

گره اشتباه به تن کند!
با این حال این نوع بافتنیهــا ،قطعاً از
لحاظ جذابیت بهپای بافتنیهای دستبافت
یا هنری نمیرسند ،اما طراحان این سيستم
در دانشگاه ام.آی.تی میگویند در عوض این
سیستم ،بسیار آسانتر از بافتنی با دست و
البته بسیار سریعتر است.

ال وقتي دلت یک دستبند جالب میخواهد...
مث ً
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شهر پر بود از فیاتهای کوچک قديمي
که بهنظرم میتواند یکی از نمادهای ایتالیا
باشد.
اولینجایــی کــه بــرای بازدیــد در
گشتوگذار اتوبوســی پیاده شدم ،ایستگاه
«کولوســئوم» بود؛ تماشــاخانهاي با 80
ورودي در شــهر رم و با ظرفیتی بین  50تا

80هزار نفر .ســاخت کولوسئوم
بین ســالهای  1969تــا  1970میالدی
است و پس از آنكه در سال  1980میالدی،
کار ســاخت آن در زمینهای باتالقی تمام
شــد ،بهعنوان اولیــن آمفیتئاتــر دائمی
در رم شــناخته شــد .امروزه کولوسئوم را
با تاریخ خونیــن نبــرد گالدیاتورها در آن
میشناســند.گالدیاتورها در کولوسئوم ،با
یکدیگر یا با حیواناتوحشی میجنگیدند
و اسباب سرگرمی تماشاچیان خود را فراهم
میکردند که اغلب از اشراف بودند.

در کنار كولوسئوم ،شهر باستانی رم واقع
شده است .شهری که در قرن هشتم پيش از
میالد بنا شد و تا قرن پنجم پس از میالد و
همزمان با فروپاشی امپراطوری رومغربی،
عظمت خود را حفظ کرد.
دیدن ویرانههای این شــهر مرا ناگهان
تبدیل به پســربچهای رُمی کرد که در میان
ستونهای شهر مشغول بازی است .اين شهر،
ميزبان بازرگاناني از آسیا و تمام اروپا بوده که
در حال داد و ستد کاالهای خود بودند.
نميشــود از رم حرف زد و از «ژولیوس
ســزار» یا همان «قیصر کبیر» حرفی نزد؛
کســی که با قدرت بیرحمانــهی خود به
اختالفات داخلی پایان داد و مســبب دوام
امپراطوری روم شد .او در سال  44پيش از
میالد و در سن 56سالگی ،به دست چند
سناتور ترور شد؛ درســت سه روز قبل از
تدارکی که برای حمله به ایران دیده بود.
دورهی طالیی امپراطــوری روم تا
قرن دوم ادامه داشــت و پــس از آن
وارد دورهی افــول خود شــد .نهایتاً
«کُنستانتین» در قرن چهارم پس از
میالد ،آیین مسیحی را دین رسمی
رم اعالم و مســبب شروع دورهای
موسوم به قرونوسطی شد.

نگاهي به تالشهاي محيطزيستي «مالتي» و «ايزابل» ،خواهران نوجوان اندونزيايي

ما از آینده آمدهایم

طاهره نمرودي

در اطــراف محــل زندگی همــهي ما،
ی هست که از وجود آنها رنج
مشکالت زیاد 
میبریم و نمیدانیم برای حلشان باید چه
کار کنیم .ما نوجوانها همیشه از خودمان
ميپرسيم آنقدر بزرگ شدهایم تا به مبارزه
با این مشکالت برویم؟
اما «مالتــی» و «ایزابــل» ،دو خواهر
اندونزیایی اهل جزيرهي بالي  17و 15ساله،
منتظر بزرگشــدن نماندند آنها تصمیم
گرفتند از نوجوانی در محیط زندگیشــان
تغییر ایجاد کنند و محل زندگيشان را
بهجای بهتری تبدیل کنند.
اندونزی ،دومین کشــور
بــزرگ جهــان از لحاظ
آالیند ههاي پالستیکی

پس از چین اســت و تخمینزده میشود
پسماندپالســتیک این کشور10 ،درصد از
کل آلودگی پالســتیکی دریاها را تشکیل
دهد .حجــم زیــاد زباله در آبهــا باعث
میشود هرســال وقتی فصلهای بارانی از
راه میرسند و بادها میوزند ،سواحل بالی
از فصل پسماند آسیب ببینند .دولت محلی،
این اتفاق را کماهمیــت جلوه میدهد و در
این شرایط آن را پدیدهي طبیعی مینامد،
اما ریشهي آن ،سیســتم ضعیف مصرف و
کمبود آموزش دربارهي مشکل زباله
است.
در میــان تمــام این
آشــفتگیها ،داستان
مالتــی و ایزابــل از

جایی شروع میشود که وقتي  12و 10ساله
بودند ،در مدرسهشــان درســی دربارهي
رهبران بــزرگ و تأثیرگــذار جهان مثل
«نلســون ماندال» و «مارتین لوترکینگ»
خواندند .آنها از همان لحظه فکرکردند که
بهعنوان یک نوجــوان ،چهکاری میتوانند
برای جزیرهي بالی انجام دهند؟
مالتی میگویــد« :هیچ جــای فراری
نیســت .پســماند پالســتیک ،مشــکلی
اســت که بهطــور جــدي بــا آن روبهرو
هســتیم و فکــر کردیــم دربــارهي این
موضوع ،چهکســی قرار اســت کاری
بکند؟»
بهجای صبرکــردن و
بزرگشدن ،آنها تالش

نکتهی بسیار جالب در شهر رم آن است
که کوچکترین کشور دنیا در دل اين شهر
واقع شده است؛ واتیکان .شهري با مساحت
 0/44کیلومتر مربع و 800نفر جمعیت که
در سال ۱۹۲۹ميالدي بنیان نهاده شد.
طبیعتــاً امــکان ورود به این کشــور را
نداشــتم ،ولی ميشــد در ورودی آن را از
نزديك ديد كه در کلیســای سَ نپیي ِر واقع
شــده و توســط «برامانت»« ،میکل آنژ» و
«برنینی» ،به شــکل یک کلیــد ،بهمعنی
کلید ورود به بهشت طراحی شده است .باور
عمومی این است که این کلیسا ،محل دفن
پیترمقدس از حواریون مسیح است.
برای ورود به کلیســا دو ساعت در صف
ایســتادم که ارزشــش را داشــت ،چرا که
معماری ،تزیینات و طراحی این کلیســا
مســحورکننده و مزین به مجســمههای
بینظیر و نقاشیهای سقفی بیبدیل است.
از دیگــر مکانهــای دیدنی شــهر

رم ،میتــوان بــه معبــد رومــی پانتئون
از شــگفتیهای معماری جهــان ،فوارهی
تروی بزرگترین فــوارهي جهان با قدمتی
چندصدســاله و قلعهي ســنتآنجلو اشاره
كرد که در کنار رودخانهی تیبر واقع شــده
اســت؛ رودی که 406کیلومتر طول دارد،
از وســط رم عبور میکند و ميتوان از روي
پلهای متعــددی ،منقش بــه نگارههایی
برروی سنگهای آهکی از آن عبور کرد.
نمیتوان از شهر رم در ایتالیا نام برد و به
آشپزی ایتالیایی اشــاره نکرد .من معتقدم
مردم جهان در آشــپزی و هنــر غذاپختن
مدیون ایتالیاییها هستند .پیتزا و پاستا دو
غذای اصلی اين شهر است و در هر رستورانی
ميتوان آنر ا ســفارش داد و مزهی اصیل
این غذاها را چشيد .از مواد اصلی در آشپزی
ایتالیایی ،میتوان به انــواع پنیرها ،پونهی
کوهی ،ســرکه بالزامیک ،قــارچ ،زیتون و
گوجهفرنگی اشاره کرد.

رم هم مثل خیلی از شهرهای توریستی
دنیا ،پر است از کافهها و رستورانهایی که در
پیادهروها بساط پذیرایی از میهمانان خود
را فراهم میکنند؛ جایی که فروشــندههای
دورهگــرد ،نوازندههــا و ســیرکبازان هم
مشغول هنرنمایی اند.
در آخرین روز اقامتم در این شهر بینظیر،
از ساختمان یادوارهی ویکتور امانوئل دوم،
پادشاهی در قرن نوزدهم هم دیدن کردم که
معماری خاص و چشمانداز شگفتانگیزی به
شهر داشت .مشابه این چشمانداز را در باالی
میدان «پیاتزا دل پوپو» هم ديده بودم كه به
معنی میدان مردم است.
در مسیر قدمزدنم به سمت اين ميدان،
از خیابانی گذشتم ،پر از مغازههای لباس با
برندهاي معــروف ایتالیایی .حتماً ميدانيد
كه ایتالیا و فرانســه حرف اول را در صنعت
مد میزنند.
در شــب آخر اقامتم ،در میدان پلههای

اســپانیایی لم دادم .رو به فوارهی بســیار
زيبايش تا پاسی از شب به رم زيبا فكر كردم.
پلههای اسپانیایی در ســالهای  ۱۷۲۳تا
 ۱۷۲۵ميالدي ساخته شــدهاند و طراحی
خــاص و خارقالعادهی آن ،باعث شــد كه
این پلهها به پاتــوق معروف و موردعالقهی
نقاشان ،هنرمندان و شاعران رم تبديل شود
و حاال هم ميزبان توریستها باشد.
حــاال دیگر وقــت آن بود که بــه هتلم
برگردم و مهیای سفر به مقصد بعدی ،یعنی
شــهر بارســلوناي اسپانیا
شوم؛ پس در اسپانيا
ميبينمتان!

قدمزدن در بزرگترين موز هي جهان!

كردند تا ايدهي خود را دربارهي پالستيكها
عملي كنند و ســازمانی را بهنام «بایبای
کیسههای پالستیکی» بهوجود آوردند که
نیروهای جوان آن را اداره ميكنند.
یکی دیگر از کارهای این دو خواهر ،این
اســت که همراه با دوستانشان در فرودگاه
بالی جمع ميشوند و از هرتازهواردی که به
بالي ميآيد میپرسند« :با خودتان کیسهي
پالســتیکي آوردهايد یا نه؟» و کیسههای
پالســتیکی مســافران را با کیســههای
پارچهای عوض میکنند.
آنها به شــهرهاي گوناگون جهان نيز
مسافرت ميكنند كه مهمترین این سفرها،
ســخنرانی آنها در همايش جهاني «ت ِد»
( )TEDو سازمان مللمتحد در نیویورک
برای روز جهانی اقیانوسها در سال ۲۰۱۷
ميالدي بوده است.
مالتی و ایزابل در متن سخنرانیشــان
در تد اعــام كردنــد« :تنهــا پنجدرصد
از کیســههای پالســتیکی در بالــی
بازیافــت میشــود ،امــا ايــن جزيــره،
روزانه۶۸۰مترمکعب زبالــه تولید میکند
که معادل ساختماني ۱۴طبقه است».
مالتی اضافه میکنــد« :در کنار تمامی
موفقیتها ،مطمئن��اً چالشهایی هم
داشتیم؛ مخصوصاً سروکلهزدن
با دولت تا آ نها را به سمت
راه درست حرکت دهیم».

آنها بــرای جلب توجــه دولت محلی،
دادخواســتي تنظیــم کردنــد و بــرای
جمــعآوری امضا در قســمت کنترل بار و
کنتــرل گذرنامه در فــرودگاه بالی ،مجوز
گرفتند .آنها توانستند برای دادخواستشان
بیش از ۱۰۰هزار امضا جمــع کنند .با این
حال «مَنگکو پاســتیکا» ،فرماندار بالی،
تحتتأثیر قرار نگرفت و پس از يك سال و
نيم تالش ،هربار درخواست مالتی و ایزابل
برای مالقات با او رد شــد .تا اینکه این دو
خواهر تصمیــم به اعتصاب غــذا گرفتند؛
تصمیمی که از ســفر آنها به هند و دیدن
خانهي «مهاتما گاندی» الهام گرفته
شــده بود .البته آنها بهدلیل ســن
و سالشــان ،اعتصاب غــذا را با نظارت
متخصص رژیم غذایی انجام دادند كه البته
این اعتصاب غذا تنها بــه فاصلهي طلوع تا
غروب خورشــید طول کشــید۲۴ .ساعت
بعد ،پلیــس آنها را به ســمت فرمانداری
همراهی کرد و مالتي و ايزابــل با فرماندار
بالي تفاهمنامهاي امضا کردند كه به مردم
بالی کمک کنند کیسههای پالستیکی را تا
مدتي کنار بگذارند.
پروژههای جهانی
تا زمان نزدیکشدن به آن زمان ،دخترها
شــروع به ترویج مصرف مجدد کیسههاي
پارچهاي کردند و فروشــگاههایی را هم که
فروش کیســههای پالســتیکی را متوقف
کرده بودند ،در شبکههای اجتماعی معرفی

و برايشان تبلیغ میکردند.
مالتــي و ايزابــل در طــول ایــن راه،
ال
موفقیتهــای دیگری هم داشــتند؛ مث ً
بزرگترین پاکسازی ساحل را انجام دادند
و در این پروژه12 ،ه��زار داوطلب را جذب
کردند .مالتی میگویــد« :دیدن اینهمه
آدم دیوانهکننده بود؛ بدون توجه به ســن،
ملیت و یا شغل ،همه برای یک چیزدور هم
جمع شدند».
مالتــی و ایزابــل معتقدنــد صــدای
جوا نترین نســلها باید طنین بیشتری
داشته باشد .مالتی میگوید« :اگر بتوانیم با

رهبران بزرگ جهان دیدار و با آنها صحبت
کنیم ،بهشــان میگوییم به حرف جوانها
بیشتر گوش دهند .به ما بیشتر از یک الهام
توجه کنند .ما ایدههای روشن و نوآوریهاي
متفاوتي دربارهي دســتوپنجه نرمكردن
با بعضي از بزرگتريــن موضوعهاي زمان
داريم».
او ادامه میدهد« :مــا آیندهایم! اما اآلن
اینجا هستیم .ما آمادهایم .ما یاد گرفتهایم
كه بچههــا میتوانند چــه کارهایی انجام
دهند .ما میتوانیم اتفاقهاي تازهاي را رقم
بزنيم».

تصويري از زبالههاي ساحل جزيرهي بالي
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تصويرگري :زينب عليسرلك16 ،ساله از پاكدشت

جست وجو را
متوقف كنيد!

دريا

دریا چشمهایت را سرکشیده

راستش ما توقع چندانی از مدرســه نداریم .نه دیوارهای رنگارنگ میخواهیم ،نه لباس
فرمی که کسی اگر دید ،نگوید داري از ختم کسی میآيی؟ تازه از آنهایش هم نیستیم که
از مدرســه ناهار بخواهیم .گلهای هم از کامپیوتر خراب کالسمان نداریم که اگر روز خوبش
باشد ،پس از دقایقی مشت و لگد ،راضی میشود 10دقیقه فیلمی را که میخواهیم ببینیم
نمایش دهد .یکبار از این وضعیت گله داشتیم و به گوش مسئوالن رساندیم .گفتند« :خب
نمیآمدید این مدرسه! نامهي فدایت شوم که برایتان نفرستاده بودیم»...
ال این شکلی نیست؛ مدرسهي دلخواه دوستم هم .در مدرسهي
مدرسهي دلخواه من اص ً
موردنظر ما ،معلمهایش لباسهای رنگارنگ میپوشند و به بچهها مطالب تازه و خارج از درس
ال وقتی با
یاد میدهند .به حرفهای بچهها گوش میکننــد و بچهها را تحقیر نمیکنند .مث ً
ذوق بهشان میگوییم ما فالن درس را بلدیم ،نمیگویند« :اگر بلدی سر کالس نیا!»
بچهها از معاونها حساب نمیبرند .این مدرســهي نازنین ،کتابخانهي بزرگی دارد که
هرچندوقت یکبار ،کتابهای تازه مهمانش میشــوند .امکاناتش عالی نیســت ،اما خوب
ال ماژیک بهاندازهي کافی دارد که بچهها با خودشان به مدرسه نیاورند و اگر یادشان
است .مث ً
رفت بیاورند ،از نمرهي مستمرشان کم نشود .وای از دانشآموزانش که چه بچههای باحالی
هستند .بهموقع کتاب میخوانند ،بهموقع شــادی میکنند و بهموقع تکیهگاه همدیگرند.
بحث میکنند و مدرسه را با تمام وجود دوســت دارند .مدرسهي دلخواه ما ،بچهها را شاد
تحویل میگیرد و شادتر تحویل میدهد؛ نه اینکه شــاد تحویل بگیرد و مردگانی متحرک
تحویل بدهد!
من و دوستم مدرسه را گشتیم و نشانی از مدرسهي دلخواهمان نیافتیم و در آخر صدایی
در گوشمان گفت« :مدرسهي موردنظر در دسترس نمیباشــد! لطفاً جستوجو را متوقف
كرده و به تستهایتان بپردازید که سال دیگر کنکور دارید».

که دلشورهاش شوی

تهماندهات را پسآورده

برای کف آکواریوم

خطی از موج موهايت

نوشتن برای تو

افتاده روی فرکانس رادیو

گوینده اسمت را هجی میکند
دریا موج میزند

وقتی برای تو مينويسم ،حال دیگری دارم؛ انگار خو ِد خودم هستم .مجبور نیستم نقاب
به چهره داشته باشم و مطمئنم تو مرا همانگونه که هستم دوست داری و این فرق بزرگ تو
با بقیه است .وقتی برای تو مينويسم دلم میخواهد فقط از حال خوب بگویم ،از حس قشنگ
نوجوانبودن ،حس غرقشدن البهالی کلمات یک کتاب ،لذتبردن از دست مهربان خورشید
روی صورتم ،شــادی بوکردن یک گل رز ،لذت خوردن بســتنی در یک روز گرم تابستانی،
آرزوکردن به تعداد ســالهای عمرت در هرتولد ،نگاهکردن به آسمان بیانتهای شب و فکر
اینکه بره ،گل را چریده یا نه؟
وقتی برای تو مينويســم مطمئنم گوش میکنی و بهترینهایش را انتخاب میکنی تا
دوستان مشترکمان آنها را بخوانند .تو به من گوشهای شنوایی هدیه میدهی تا هرچه در
دل دارم به زبان بياورم ،همهي چیزی که یک نوجوان نیاز دارد؛ شنیدهشدن.
خالصه بگویم ،نوشتن برای تو شیرین است؛ درست مثل آبنبات! قول میدهم حتی اگر
بزرگ هم شدم ،هیچوقت از دست نوشتههای من خالص نشوی!
خبرنگار افتخاریات

ویرانه و آباد ،غزل میخواند

که هیچگاه

کالغ قصه به خانهاش نمیرسید

با دیدهي خویش دیدهام کوهی که

سمانه منافی
16ساله از اسالمشهر

که صدای تو پیچیده در سرش

مهدیس ذکایی
از ساوه

زینب محمدی17 ،ساله از شهرقدس

با تیشهي فرهاد غزل میخواند

حديث گرجي
15ساله از تهران

جدول راهياب

ترجمهي مهرزاد مهاجر

وقتي هوا سرد ميشود ،غذاهاي گرم و نرم بيشتر ميچسبند و بيشتر مزه
ميدهند .حتم ًا در خانهي شما هم انواع و اقسام سوپ پخته ميشود .شما از
كدام دستهايد؟ دوست داريد سوپتان غليظ باشد يا رقيق؟ دوست داريد مواد
توي سوپ درشت باشند كه زير دندان بيايند يا دوست داريد همهچيز نرم و
لهشده باشد و فقط يك سوپ مايع نرم و خوشخوراك داشته باشيد؟
براي «تو دل برو»ي اين شــماره قرار اســت با هم ســوپ ترهفرنگي و
ال نرم و غليظ است .پس اگر اهل اينجور سوپها
سيبزميني بپزيم كه كام ً
هستيد ،دستبهكار شويد كه بدجوري در اين هواي زمستاني ميچسبد!

فوت آخر!

بزميني را
وع  350تا  500گرم سي 
 .1براي شر
يريد .بعد هم نگيني خرد
بشوييد و پوست بگ
يزيد .سه يا چهار ساقهي
كنيد و در تابه بر
بشوييد ،خرد كنيد و به
بزرگ تر هفرنگي را نيز
يها اضافه كنيد.
سيبزمين 

 .2ك
مي روغن در تابه بريزيد و سي 
بزميني و
ترهفرنگي را روي
گاز با حرارت ماليم قرار دهيد.
مواد را تا زماني
كه ترهفرنگيها نرم شوند تفت
دهيد ،اما نگذا
ريد ترهفرنگي تغيير رنگ بدهد
يا بسوزد.

آرش ف ّرخزاد

اين يك جدول  8×8است و در
واقع حكم يك نقشهي لولهكشي
را دارد .همانطــور كه ميبينيد
در برخي از خانههاي اين جدول
دايرههايي رنگــي وجود دارد كه
خانههاي شــروع و پايان هر لوله
را مشــخص ميكند .شــما بايد
با كشــيدن لوله بين داير ههاي
همرنگ ،آ نها را بــه هم متصل
كنيد؛ اما توجه كنيــد كه لولهها
نبايد همديگر را قطع كنند و مثل
شكل ،تمام خانههاي سفيد نقشه
هم با لولهها پر شوند.

برو!

تو

اگر کسی بپرســد مغولها چه کردند،
شــاید خالصهترین جواب همان جملهي
معروف باشــد؛ آمدند و کندند و سوختند
و کشــتند و بردند و رفتند .آنها هرچه در
ایران بود درو کردند ،اما پس از مدتی ،از این
زمین ،جوانههای کوچکی رشــد کردند تا
ایران را دوباره آباد کنند .این کتاب به همین
جوانههــا میپردازد؛ هنــر ،منطق ،نجوم،
فلســفه و از همه مهمتر ادبیــات که مانند
درخت تنومندی در این دوره رشد کرد.
همهي ما قرن زندگی شاعران را در درس
فارســی حفظ کردهایم ،ولی خيلي از ما به
این نکته توجه نکردهایم که بسياری از آنها
در دورهي مغول زیستهاند .بهخصوص سه
شــاعر مهم ایران؛ حافظ ،سعدی و مولوی.
این خاصیت ادبیات است که وقتی همهي
کاخها و بناها ویران میشود ،به ساختن کاخ
دل میپردازد و تا دلی هســت ،این کاخها
پابرجا خواهند ماند.
مغولها (داستان فکر ایرانی)6-
نویسنده :محسن هجری
ناشر :نشرافق ()۶۶۴۰۸۱۶۱

مهسا حيدري
16ساله از فريدونشهر

دل

سوپ
ترهفرنگي و
سيبزميني

عكس :مريم محمودصفت17 ،ساله از لنگرود

آنجا که تویی باد ،غزل میخواند

کدام پاییز نهفته بود

از صدف

عكس :ياسمين الهياريان17 ،ساله از شهرري

غزل

مادربزرگ بگو

آن قصههای شبانه

من یک گردنبند دارم

فاطمه موسوی16 ،ساله از كرج

مادربزرگ

در پس آن الالییهایت

«حرف اولت» را باال میآورد

جوانههاي
بعد از مغول

 750ميليليتر آب حل
صارهي سبزيجات را در
 .3يك بسته پودر ع
گيرد ،ميتوانيد بهجاي
داريد سوپتان طعم مرغ ب
كنيد .اگر دوست
هي مرغ استفاده كنيد.
سبزيجات از پودر عصار
عصارهي

.4
مايع آمد هشدهي سو
پ را به تر هفرنگي و
سيبزميني
در تابه اضافه كنيد
و
بگ
ذار
يد
كم
ي
مواد
با هم بپ
زند؛ دستكم تا زمان
ي
كه
سي
ب

زم
ين

ي
ها كام ً
ال
پخت هشده باشند.
ساز يا مخلوطكن بريزيد
حاال سوپ را داخل غذا
.5
دست و نرم كنيد .سپس
مواد داخل سوپ را يك
و
يد و به آن  300ميليليتر
ره سوپ را به تابه برگردان
دوبا
شير اضافه كنيد.

 .6بگذاريد مواد سوپ و شير مدت كوتاهي روي
حرارت ماليم باشند .در همين زمان كمي دانهي
فلفلسياه روي سوپ خرد كنيد .نوش جان!

اگر دوس
ت
دا
ر
ي
د
ميتوانيد
در مرحله
ي پاياني و
ه
مزمان با ا
ض
ا
ف
ه

ك
ر
دن
شير ،كمي
خ
ا
م
ه
ه
م به
سوپ اضا
ف
ه
ك
ن
ي
د
تا حسابي
خوشم
زه شود.

چيستان
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آن چيست که متعلق به شماست ،اما ديگران
بيشتر از آن استفاده ميكنند؟

پاسخ چيستانها .1 :سوزن  .2غلط  .3سكوت
پاسخ جدول راهياب:

مينا اسكندري از ساري

آن چيست كه با آن ميتوان آنطرف ديوار را
هم ديد؟
سارا اسماعيلي از تهران

آن چيست که همه دارند و نميتوانند گمش
كنند؟
فريد سپهري از تهران
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