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پنجمين جشنوارهی اسباببازی ،دیماه برگزار میشود

طوبا ويسه

ما در دورهای به دنیا آمدهایم که زمین درگیر تغییرات اقلیمی است .راستش ما در کشوری زندگی میکنیم
که تقریباً 93درصد آن خشك و نیمهخشك است .ما رودخانهها و دریاچههایی داشتیم که دارند یکییکی
خشک میشوند .از ماه مهر ،نوک پاهایمان را که بگذاریم این طرف ،بهخاطر آلودگی هوا و وارونگی آن ،تقریباً
هوایی برای تنفس نداریم .ما کودکان و نوجوانان بیهوازی هســتیم! زنگ ورزش درست و حسابی نداریم.
اگر بخواهیم فوتبال بازی کنیم ،حتماً به بدن خود آسیب زدهایم .ورزشهای هوازی برای ما ممنوع است.
حتماً در کتابهای علوم و زیستشناسی خواندهاید که بیهوازیها چه موجوداتی هستند؟! آنها بدون
نیاز به اکســیژن مولکولهای غذایی را ميشكنند و پس از آزادســازی انرژی از آنها ،به زندگی خود ادامه
میدهند .موجودات زندهای که برای بقا نیاز به اکسیژن ندارند ،آنها برای کسب انرژی از تنفس بیهوازی
استفاده میکنند .موجودات بیهوازی ،جزء میکروارگانیسمهایی مانند باکتریها ،مخمرها و ...هستند و در
جاهایی زندگي ميكنند که اکسیژن فراوان نیســت .حاال هی به ما گیر ندهید که چرا اضافهوزن داریم! چرا
سوختوساز بدنمان خوب نیست!
این ربطی به نشستن پای رایانه و بازیهای رایانهای و صرفکردن وقت در فضای مجازی ندارد .ربطی به
فستفودها هم ندارد .این به تغییرات اقلیمی و کمبود اکسیژن و هوای پاک ربط دارد .مهم نیست این آمار
در کلهی ما فرو نمیرود که شیوع اضافهوزن در دختران زیر  ۲۰ســال از 6/4درصد به 10/3درصد و شیوع
اضافهوزن در پسران زیر  ۲۰ســال از 4/1درصد به 8/9درصد رسیده اســت .اگر میتوانید کاری کنید که
محيطزيست حالش خوب شود و هوا حالش خوب شود و ما نفس بكشيم.
اگر میتوانید کاری کنید که بنزین با کیفیت تولید شود؛ اگر میتوانید برنامهریزی کنید که کالنشهرها
از اینهمه ماشین رها شوند و خودروسازها را متعهد كنيد كه خودروي درست و حسابي بسازند .بعد خواهید
دید که ما نوجوانان بیهوازی ،چهقدر وزنمان متعادل خواهد شد .چهقدر حالمان خوب خواهد شد .چه قدر
از اين حالت بيهوازي در خواهيم آمد.
شما كاري كنيد كه ما پاييز و زمستان در خانه ،پشت پنجرههاي دود زده نمانيم و به دنياي خاكستري خيره
نشويم و مدرسهها به خاطر برف تعطيل شود نه ذرات آالينده ،نه به خاطر سرب و نه چيز ديگر...

چرخ اول

زندگي را تمرين كنيم!

اصغر بادپر

با اسباببازی میتوان زندگی را تمرین کرد؛ شعار
پنجمین جشــنوارهی ملی اســباببازی هم همین
است« :تمرین زندگی!»
ایــن جشــنواره ،هفتــهی اول دی در مرکــز
آفرینشهای فرهنگیهنری کانــون پرورشفکری
کودکان و نوجوانان تهران برگزار میشــود .در این
جشــنواره ،تولیدکنندگان و طراحان اســباببازی
فرصت دارند تا تولیدات خــود را بهنمایش بگذارند و
برای کودکان و نوجوانان فرصتی است تا با جدیدترین
اسباببازیها آشنا شوند.
«محســن حموله» ،دبیر پنجمین جشــنوارهي
ملي اســباببازي به خبرنگار هفتهنامهی دوچرخه
ميگويد« :امســال كميتهی طرح و برنامه به ديگر
كميتههاي جشنواره اضافه شده كه يكي از برنامههاي
اين كميته ،برگزاري رويدادهــاي مرتبط با صنعت
اسباببازي اســت .همچنين در جشنوارهي امسال
توجه به طراحان اسباببازي و طراحان عروسكساز
ايراني در اولويت قرار گرفته ،چرا كه طبق بررســي
انجام شده يكي از چالشهاي اسباببازي ايران ،نبود
طراح ايراني است».
او به برنامههای دیگر اشــاره میکند و میگوید:
«رونمايــي از كتابهــای مرتبط در ايــن حوزه و
شناسايي و تقدير از پيشكسوتان عرصهي اسباببازي
ايراني از ديگر برنامههاي جشــنوارهی پنجم است.
برپايي نمايشگاه آثار طراحان عروسكساز ايراني در
يك فضاي مجزا ،از ديگر برنامههاي جشنواره است».

تصويرگري :سحر ميرزا منش

بازيهاي روميزي بخش جذاب جشنواره
عالقهمندان به بازیهای رومیــزی میتوانند در
روزهای جشنواره در بخش نمایشــگاه ترویجی ،از
نزدیک شاهد بازیهای رومیزی باشند .حموله به این
بخش از جشنواره اشاره میکند و ميگويد« :اجراي
برنامههاي ويژهی بازيهاي گروهــي و روميزي در
محل جشــنواره از برنامههاي جنبي اين نمايشگاه
اســت .البته هماهنگيهايي با برخي ســازمانهاي
متولي در سطح شهر تهران شده كه اگر امكانش باشد؛
ال در مترو ميزهاي معرفــي ب ُردگيمهاي ايراني را
مث ً
داير كنيم .ما اعالم میکنیم این جشــنواره آمادگی
این را دارد که در فضاهاي ديگر شهر این بازیها را به

مردم و کودکان و نوجوانان معرفی کنيم».
دبیــر پنجمین جشــنوارهي ملي اســباببازي
ميگويــد« :همچنين امســال در اولين نشســت
همانديشي شوراي برنامهريزي دبيرخانهي جشنواره
از سازمانهاي دولتي و غيردولتي و از فعاالن حوزهي
كودك دعوت كرده بوديم تا اين سازمانها توان كاري
خودشان را در مراكزشــان احيا كنند و فعاليتهاي
بازي محور را با توجه به اسباببازي براي خانوادهها
ال سازمان بهزيستي
و عالقهمندان در نظر بگيرند .مث ً
شــرايطي را ايجاد كند كه فضاي مهدكودكها روي
محوربازيهــاي گروهي و اســباب بازي باشــند يا
آموزش و پرورش ،روي بازي محوري تمركز كنند!»
بازي براي همه است
حموله درخصوص حضــور توليدكنندگان ايراني
در جشــنوارهي اســباببازي ميگويد« :امســال
در مقايسه با ســال قبل اســتقبال توليدكنندگان

اسباببازي و طراحان عروســكهاي ايراني بيش از
حد انتظار بود .طوري كه پس از انتشار فراخوان بيش
از  ٢١٠توليدكننده و طراح عروسكساز ايراني براي
شركت در نمايشگاه تخصصي دستاوردهاي صنعت
اسباببازي در سايت جشنواره ثبتنام كردند».
حموله ميگويد« :ما براي عموم مردم نمايشگاه
ترويج بازي و اســباب بازي را در نظــر گرفتيم كه
شــعار اين بخش ،بازي براي همه اســت .بازيها،
مخاطب خــاص ندارند و متعلق بــه همهي گروهها
اعم از كــودكان ،نوجوانان و بزرگســاالن و افراد با
نيازهاي ويژه است .براي نوجوانان بيشتر بازيهاي
روميزي ب ُردگيم اســت كه اميدواريم مورد استقبال
قرار بگيرد».
پنجمين جشنوارهي ملي اســباب بازي  ٧تا ١٣
دي در مركــز آفرينشهــاي فرهنگيهنري كانون
پرورش فكري كودكان و نوجوانان (خيابان حجاب)
برگزار میشود.

عكس :محمود اعتمادي /دوچرخه

يادمان باشد
يادمــان باشــد خبرها نشــان ميدهد
اينروزها تب آنفلوآنزا باال گرفتــه؛ آنفلوآنزاي
فصلي اينبار خيلي جدي و خطرناك وارد عمل
شده است .در سايت مدرسههاي كشور مدام به
دانشآموزان توصيه ميشود كه مراقب باشند.
توصيهي كارشناســان به دانشآموزان شستن
دســتها و رعايت بهداشــت ،خوردن مايعات
فراوان ،پرهيز از زدن دستهاي آلوده به چشم،
بيني و دهان ،غافلنشدن از ميوه و سبزيهاي
تازه و گرفتن جلوي دهان هنگام عطسه و سرفه
است.

یادمان باشــد از  12تا  19آذر ،همزمان
با هفتهی تهران هوشــمند ،امــکان بازدید از
رصدخانهی شهری و موزهی نقشه رایگان است.
شما میتوانید جهت ثبتنام و كسب اطالعات
بیشتر به نشــانی  smart.tehran.irمراجعه
کنید.
یادمان باشد ،نمایشگاه هفتهی پژوهش در
مرکز آفرینشهای فرهنگیهنری کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان از  ۱۰تا  ۱۵آذر ۱۳۹۸
در نگارخانهی فیروز ه در خيابان حجاب از ساعت
 ۹تا  ۱۷برپاست.
یادمان باشــد که فقط تا فــردا  15آذر،
فرصت هســت تا در اولین جشنوارهی گرافیک
مدرسه شرکت کنید .برای اطالعات بیشتر به
نشاني  madresefestival.irمراجعه کنید.
یادمــان باشــد نمایــش «ســارا و ماه»
به نویســندگی میترا بیات و کارگردانی ســید
محمد طاهریراد از  ۱۰تا  ۳۰آذر و از ســاعت
 ۱۷در خانهموزهي اســتاد انتظامی روی صحنه
رفته اســت .این نمايش ،برگرفته از داستان ماه
پیشانی اســت .براي اطالعا ت بيشتر به سايت
 tiwall.comمراجعه كنيد.
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از دور فولکــس قورباغهای قرمز و
پژوی سفید قدیمی که در صف بنزین
ایستادهاند ،توجه عابران را بهخودشان
جلب میکنند؛ ماشینهایی که بهنظرم
از ماشینهای امروز ،بهتر و محکمتر
ساخته شده اند.
یاد بابابزرگم و ماشــین فوردش
میافتــم .بابابزرگم متولــد 1301
خورشــيدي بود .حیف که نیست تا
از او بپرســم «وقتی این پمپبنزین

کار میکرد ،چندبار با ماشینش رفته
اینجا و بنزیــن زده؟ ياحاال اگر بود و
از اينجا بازديد ميكرد ،چهقدر به آن
موقع شبیه است؟»
روی ورودی پمپ بنزین نوشتهاند،
شــروع کار ،دههي 1310؛ پس وقتی
بابابزرگ تصدیقــش (گواهینامه) را
گرفته ،اینجا فعال بوده است.
حتم ًا كنجكاو شدي ببيني اين هفته
كجا رفتهام؟ راستش پمپبنزینی که در
تقاطع خیابان انقالب با خيابان سعدی
و در کنار متــروی دروازهدولت قرار
دارد ،حاال به موزهای تبدیل شــده که
عالقهمندان به تاریخ میتوانند از آن
بازدید کنند.

راهنمای موزه میگوید« :اینجا سومین
پمپ بنزین تهران بوده؛ اولــی در چهارراه
گمرک -امیریه قرار داشت و دومی در تقاطع
خیابان انقالب و خیابان وصال است که هنوز
هم کار میکند».
داخل ساختمان کوچک و آجری موزه،
با بخشی از جغرافیای تهران در زمان قاجار
آشنا میشوم؛ تهران به شکل دایرهای بوده که
دروازهدولت در شمال آن قرار داشته است.
شهر گسترش پیدا میکند و مظفرالدینشاه
دو دســتگاه خودرو را به تهران وارد میکند
و به دنبال آن اولیــن پمپ بنزینها بهوجود
میآینــد .تصاویری که در مــوزه قرار دارد،
کمک میکند تا اطالعات بیشتری بگیرم.
تصویری از بناي دروازهدولت میبینم که به
دستور رضاشاه تخریب میشود .ابتدا اعیان
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خودرودار برای رفتن به ییالقهای شــمال
شهر ،سری به پمپبنزین میزدند و کمکم
طبقهی متوسط هم صاحب خودرو میشوند
و پمپبنزینهــا از قبــل رونــق بیشتری
میگیرند.
مالکیت این بنا برای شــرکت ســهامی
نفت ایــران و انگلیــس بوده اســت .ارباب
کیخسروخان در ســال  1316خورشيدي،
بخشی از این زمین و در سال  1319بخش
دیگری از آن را میخرد .نفت در سال ،1329
ملی میشــود و مردم ایران یکســال پس
از آن ،پرچم شرکت ســهامی نفت ایران و
انگلیس را پایین میآورند و بهجای آن ،پرچم
ایران را جایگزین میکنند .این پمپبنزین
که مخــازن آن در زیر زمین قــرار دارد ،در
سال  1372به علت احداث ایستگاه متروی
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در قبال پسماند

فکر کنید پســماندها
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ل شــهري را شــارژ م
ی

کن
د.
ه
م

چني
ن
ب
نمي
رگ
هي تخفیف را
شود فراموش كرد».

رى شي
ر
و
ر
و
غ
ن
م
م
نوع!

این دست

روشگاه شهروند
ی میگوید« :در ف
ت پسماند شــهر
لوی فروشگاه که
ارشــناس مدیری
وجود دارد ،یکی ج
هومن غالمپور ،ک
ت پســماند خشك
ت و شبیه دستگاه
دستگاه خوددرياف
کتر اس
شــگاه که کوچ 
منطقهي دو ،دو
ديگری داخل فرو
ب معدنی یا دوغ
ت و اپراتور دارد و
و پالستیکی مثل آ
بزرگتر اســ
ی
وم
ینی
یهای آلوم
کشی میدهند».
دستگا هها ،بطر 
فرد ،کارت قرعه
ن
ای
ت.
س
خودپرداز ا
به
سماند گرفتهشده
دبازیافت میگوید:
گیرند و در عوض پ
دســتگاههای خو

ی
را تحویل م
ازی و اســتفاده از
باید همراه با بحث
ارهي فرهنگســ
به نظر من دستگاه
مرادی کیا درب
در ايران نيستند.
ن ،نمیتواند تأثیر
ستگاههاي موجود
ســتگاه یا فناوری آ
«اينها اولين د
تنها حضور یک د
سازی وارد شــود.
آموزش و فرهنگ
داشته باشد».

ب

هوش دست

چگ

ون
ه کار میکنند؟

هومن غالمپور
ميگويد« :بهتر ا
ســ
ت
قب
ل
از
ق
را
دستگاه ،آن را ب
ردادن پســماند
شــوييم .با اين كا
ر،
هم
به
هاي پالستيكي در
ن
كا
ت
باعث م
بهداشــتي توجه بي
يشويم فرآيند بازي
اف
ت
پ
س
مان
د،
شتري كرديم و هم
به
تر انجام شود».
نکته دیگر ای 
نکه به
دلیل متفاوتبود
ن
جن
و
س
د
ِ
ر
ب
طر

عدم اخالل در فر
يهای پال
آيند فشردهســاز
ي،
ستیکی با بدن هي آ 
به
نها
تر
ب
ا
د
ســ
نه
ج
ت
دا كنيم و
ابتدا در بطریها
سپس آنها را در
د
س
تگ
ی پالستیکی را از
اه
قر
ار
د
هيم.

وددرياف
خ

ت پسماند خشك

ك
ه
ش

ع
ي
ب
ر
ق
گ
ي
ت
ر
ر
ي
ا
هيد ،ك
د
!
بد
ر اين
د

گاه خودبازیافت

یدهد« :اين
مرادی کیا توضیح م 
حواس خوبی دارند!
متداول اســت .این
ن دستگا هها هوش و
ميكند ،اما دو روش
ای
ند روش متفــاوت كار
ود دارد .در آن کشور
دســتگاه به چ
سنسور وزن و بدنه وج
ورودی دارد که در آن
تانداردهایی مشخص
دستگاه یک
شــده ،قوانین و اســ
این دســتگاه نصب
ـده ،مشــخصات بدنه
که
یا منطقهای
ســتهبندیها چاپ شـ
در بارکدی که روی ب
ن بطری وارد دستگاه
که
کردهانــد
ده شود .زمانی که ای
س بدنه تشخیص دا
۳۶درجه میچرخد و
درج شده تا جن
تعبیه شــده ،بطری ۰
ــمههایی که داخل آن
ــکن و تشــخیص داده
میشود ،با تس
یدهد؛ اطالعات اس
عرض دوربین قــرار م
بارکــد را در م
ستگاه شده است».
ستیک یا شیشه وارد د
جها،
و بازخورد طول مو 
پال
لز،
میشود که ف
وم با استفاده از امواج
یدهد« :در روش د
ستگاه شده است».

او ادامه م
وع پسماندی وارد د
متوجه میشود که چهن
هي حســگرهای وزن
دستگاه
دربــارهي علــت تعبیــ
ـناس محیطزیســت،
مشخصشــدن نوع
ایــن کارشـ
یه شــده کــه پس از
ســگر وزن برای این تعب
باقی مانده و بطری را
میگویــد« :ح
شود داخل بطری ،آب
شده ،دستگاه متوجه
تگاه در ادامه بطری را
پسماند وارد
ش نیست .چون دس
و اعالمکند قابل پذیر
نویس از قبل مشخص
بیرون بفرستد
ت اســت كه برنامه
ن فرايند به اين صور
گر اعالم میکند این
خُ رد میکند .اي
ستند و وقتی که حس
آبمعدنی ۲۰ ،گرم ه
کرده بطریهای
طري خالي نيست».
تگاه متوجه میشود ب
ی  ۴۵گرم است ،دس
بطر

بط

ی جدید
گاهها 

طري

عكسها :محمود اعتمادي /دوچرخه

بزنین

دروازهدولت و احتمال خطر احتراق ،تعطیل
میشود و مالکیت آن به شــرکت راه آهن
شهری تهران و حومه (مترو) داده میشود.
آخرین سوخت باقیمانده در لولههای زیرین
جایگاه پمپ بنزیــن در موزه قــرار دارد و
در بخشي ديگر ،ســکهای یکقرانی! باورم
نمیشود در آن زمان با یک سکهي يك قراني
میشد بنزین خرید ،اما حاال برای يك باك
بنزين چهقدر بايد خرج كرد!
طــرز کار پمــپ بنزیــن دروازهدولت
و فرایند جابه جایی انواع ســوخت ،شامل
بنزین معمولی ،بنزین سوپر ،نفت و گازوئیل
را ميتوانــم در ماکتي بههمــراه پويانمايي
(انیمیشــن) و به شــكل اســاید ببينم.
نمونهای از کوپنهای وابســته به سوخت و
فرآوردههای نفتی در زمان دفاع مقدس در
دههی  60بر روی دیوار مــوزه وجود دارد.
کوپنها به دالیلی ماننــد کنترل مصرف و
جلوگیری از قاچــاق کاال در مواقع بحرانی
استفاده میشد.
داخل موزه پر از جزئیات اســت و راهنما
باحوصله توضیح میدهــد .فضای بیرونی

موزه ،جان میدهد بــرای عکسانداختن.
اینجا تنها پمپبنزینی اســت که بوی بد
بنزین نمیآید و صف ماشینها آزاردهنده
نیست! میتوانم دســتگاههای متنوع پمپ
بنزین قدیمي را ببینم .بخش سوخترسانی
به جایگاه هم با حضور یک تانکر ،حسوحال
پمپبنزینهای قدیمــی را منتقل میکند.
در بخشی از محوطهی موزه ،ماکت مردمی
را میبینم که در صف نفت ایستادهاند ،صفی
که به دههی  60برمیگردد.

بین همهی موزههایی کــه رفتهام ،این
موزه برایم واقعیتر بود ،شاید چون دقیقاً در
ال پمپبنزین بوده و بخشی
جایی است که قب ً
از سوختگیری ماشینها در تاریخ معاصر را
نشان میدهد .جای بابابزرگ را خالی کردم،
اگر بود حتماً از اینجا خوشش میآمد و به
یاد خاطراتش میافتاد.
موز هی پمــپ بنزین همــهروزه بهجز
شــنبهها از ســاعت  9تــا  ،17میزبــان
عالقهمندان است.

بر اســاس گفت
ههــای مرادیکیــا «
در
بع
ضــ
ی
از
د
ســت
گا
فروشگاههای ب
هها که در
زرگ نصب شدهاند،
جلو
ی
د
ســ
تگ
اه
ظا
و پشت د
هر کار است
ســتگاه اتاقکی وجود
دار
د.
ز
مان
ی
که
پ
س
م
ی
ماند وارد دستگاه
شود ،به این اتاق منتق
ل و بر اساس جنس پ
س
مان
د،
تق
به
س
چ
یم
ند
م
ق
ی

سمت
شــود .قوط
يهای فلزی یا بطري
ها
ي
پال
ســت
هر
یک
کد
ی
ام
ف
شرده و
وارد محفظ هي مخ
صوص خود میشوند.
اپراتور
ی که در این اتاق اس
ت،
پ
س
از
م
دت
ی
مح
پال
فظ هي بطر 
يهای
ســتیکی یا قوطیهــا
ی فلــزی را تخلیــه می
کنــ
د.
ا
ما
کو
د
چک
ی
ســت
گا
که
ه

مث
های
ل دستگاه عابربانک ه
ی
ستند ،زیرشان مخزنی
گ
جا ذاری
شــده که پســماند را
فشــرده و بــه محفظه
منتقــل میک
ند و وقتــی پر میشــ
ود
به
اپ
رات
ور
ه
شــ
دار
میدهد
و اپراتور محفظ هي پس
مان

د
ها
ی
ف
ش
رد

ه
ش
ده
را تخلیه میکند».

دستگ

اههاي

ا
گر اینروزها به ف
روشگاه شهروند
من
طق

ه
د
ي
ست
دو
گ
اه
ته
ران (
جدید عجیب و
شعب هي بهرود)
غریب آشنا م 
یش
وی
د،
سری بزنید ،با دو
د
يا قوطي
ست
گا
ه
ه
هاي فلزي میگی
رن
ایی که بطر
د
ی

و
ها
ك
ي
ار
پ
ت
ال
ق
ست
رع
خو
يكي
هكشي ت
ددريافت پسمان
حويل ميدهند! ن
د خشك (VM
)R
در
سل اول دستگاه
سا
ل
۱
۲
 ۱۹میالدی در
در سال
آمریکا اختراع و
 ۱۹۵۰در سوئد ب
ه کار گرفته شد.

طاهره نمرودي
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حواسمان به همهي آنها باشــد .هركدام از آنها
تكههايي از زندگيمان هســتند .بــا همهي تكهها
زندگي كامل ميشــود و اگر يكي از آنها نباشــند
مسير زندگي تغيير ميكند.
***
يكبار به دالرام گفتــم از بين همهي لحظههاي
زنگ تفريح ،عاشــق خندههايش هســتم .دالرام
خنديد و گفت« :اينهمه اتفاق باحال در زنگ تفريح

يكبار جايــي خواندم ،ما هميشــه پررنگها را
ميبينيم و حواســمان از كمرنگها پرت ميشود.
ما هميشه پرصداها را ميشنويم و از ساكتها غافل
ميشــويم .در زندگي همهي ما برخي از اتفاقها،
برخي از اشــيا و برخي از آدمها نقش مهمي دارند.
اما به هزار و يك دليل در حاشيهي آرامي ميمانند.
راستش فكر ميكنم هرشخص و هرشئ و هر اتفاق
در زندگي جاي خــودش را دارد .فكر ميكنم بايد

دارد؛ میتواند
پاییز منطق ن
ه ،بارانی ،برفی،
د ،بهاری ،آلود
گرم ،سر
دونرنگ باشد.
رنگین یا ب
یون بخاری در
ی ما مثل  20میل
هم ندارد؛ وقت
گرم میکنیم و با
تقصیري
يرويم و هوا را
های شهر ،راه م
ییزي شاعرانه را
ن
خیابا 
گر نباید انتظار پا
رات اقلیمی ،دی
یی
تغ
اینهمه
داشته باشیم.
ی نکردیم ،نِت
دیم ،پاییزگرد
ص ًال پاییز را ندی
آن بگیریم و به
ستش امسال ا
د که عکسی از
را
م ،انگیزه هم نبو
د میرود .پایی ِز
هم نداشتی
هم پاییز  98دار
بگذاریم؛ حاال
 ..خدانگهدار.
اشتراک
ده ،سرد ،گرم.
رفی ،بارانی ،آلو
زمستانی بود؟
ب
آیا این پاییزي،

 20میل

ياسمن رضائيان

ميافتد .تو چسبيدهاي به خندههايش؟»
يكبار هم كه در مدرسه جشنوارهي غذا داشتيم،
سراغ ساالد ميوه رفتم .آنروز هم دالرام درحاليكه
لقمهي بزرگي از ســاالد الويــه را ميخورد گفت:
«اينهمه خوراكي خوشمزه هست ،رفتهاي سراغ
ميوهها؟»
البتــه دالرام مرا خوب ميشناســد .ميداند كه
عاشــق چيزهايي هســتم كه كمرنگترند .عاشق

یون بخاری!

4
3

نه اینکه فکر
کنید علت اين اف
زاي
ش
د
ما،
گر
م

شد
ن کرهی زمین اس
هستیم! 20میلیو
ت .نه؛ علتش ما
و
ن بخاری که روی
ز
می
ن
ر
ظیفه می گوید« :
اه میرویم!
علتش اثرات افزای
ش
شه
رن
که
قب
شین
ً
ال
ی
ا
در
ست .معیارمان
ایستگاههای سنج
هم دمایی است
ش هواشناسی خار
ج
از
ته
را
داخل شهر
ن
بو
دن
د
و حا
گر متر است و جزیر
ه

ي
گر
ال داخل شهرند؛
مای
ی
ت
ش
نشان ب
کیل و باعث می
دهد .بیشتر فعالی
ت

ها
ی
شه
شود دما را بیشتر
رن
شین
ی
پوست هرآ
روی افزایش دما ت
دم حدود دومتر مر
أثیرگذارند .سطح
بع
ا
س
ت
و
مث
ل
بخار
ما در تهران حدود
ی عمل میکند!
10میلیون جمعیت
دا
ری
م،
پ
س
ی
عن
ی  20میلیون من
اینها باعث می
بع حرارتی داریم.
شود دمای کمینه،
چن
د
در
جه
اف
زای
ش پیدا کند».

ب
ی
ه
ه

ش

آدمهاي
مهم زندگيمان

آنهايي هستم كه كمتر به چشــم ميآيند .حتي
از بين همــهي گربههايي كه اطراف مدرســهمان
ميچرخند ،مــن آن گربهي الغر خاكســتري را
دوســت دارم؛ همــان كه هميشــه يك گوشــه
مينشــيند و مثل گربههاي ديگر جلوي آدمها رژه
نميرود.
در زندگي ما ،آدمهايي وجود دارند كه مصداق
همان ســادهها و بيصداها هستند .شــايد كمتر
يادشان بيفتيم اما بايد باشــند تا زندگيمان كامل
شود و اتفاقهاي بزرگ رقم بخورند .يكبار همهي
اينها را به دالرام گفتم .بعد چشمهايش را گرداند
و گفت« :آدمهــا را با خندههــا و ميوهها و گربهها
مقايسه ميكني؟»
من هم خنديدم و گفتم« :نه ،ميدانم آدم بسيار
باالتر از اينهاست .فقط ميخواستم متوجه منظورم
شوي ».و گفتم شــايد اگر حواســت به خندهها و
گربهها نباشد اتفاق خاصي نيفتد؛ اما اگر حواست به
آدمها نباشد اتفاق خاصي ميافتد .دالرام پرسيده
بود« :چه اتفاقي؟» و من گفتم« :تكهتكههاي قلبت
را گم ميكني ».حتمــاً دالرام فكر كرده بود دوباره
طبع شاعريام گل كرده اســت؛ اما حرفي كه زدم
حقيقت محض بود .يكبار از خودم پرسيدم چهطور
ميشود آدمهاي ساده و بيصداي زندگيام را گم
نكنم؟ بعد بــه خودم جواب دادم بايــد يك يادآور
بگذارم .چيزي شــبيه به زنگ گوشي همراهم كه
صبحها از خواب بيدارم ميكند .بايد يك يادآور در
قلبم تنظيم كنم كه هرچنــد وقت يكبار آدمهاي
مهم زندگــيام را كه بيســر و صدا يك گوشــه
ايستادهاند به يادم بياورد .اما چه يادآوري ميتواند
اين كار را انجام بدهد؟
وقتي كــه كوچك بودم و به دبســتان ميرفتم
هميشه نگران بودم كه صبحها خواب بمانم .يكبار
مادربزرگ گفت« :قبــل از خواب به بالشــت بگو
مرا صبــح زود بيدار كن تا به مدرســه بروم .او اين
كار را انجــام خواهد داد ».من نميدانســتم بالش
چهطور ميتواند مرا از خواب بيــدار كند اما واقعاً
ايــن كار را كرد! امــا توجه به آدمهــاي زندگيام
مهمتر از صبح زود بيدارشــدن است .براي آن نياز
به نيرويي برتر دارم كه اين يادآور را در قلبم به صدا
در آورد .پس خودم و قلبم را دســت تو ســپردم تا
خيالم راحت باشد كه هميشه آدمهاي زندگيام را
به يادم ميآوري.

ی

چ
ک سی

بهار كاشي

از خودم میپرسم در دنیا چند انسان وجود دارد؟ نه ،باید سؤالم را طور دیگری بگویم .تا به حال چند انسان
به دنیا آمده است؟ بینهایت .واقعاً بینهایت .کسی هست که بگوید تعداد آدمهایی را که از زمان خلقت به دنیا
آمدهاند میداند؟ بعد از ما چه تعداد آدم به دنیا خواهد آمد؟ هیچکس نمیداند .اما میتوانم تصور کنم تعداد
آدمها بینهایت است .در دنیا هیچ آدمی شبیه به دیگری نیست .هرخلقتی منحصر بهفرد است .دنیا بینهایت
خلقت منحصر بهفرد را دیده و خواهد دید .چهطور اینهمه آدم با هم تفاوت دارند؟ فرق آنها در چیست؟
ن و در راهرفتن شبیه بههم باشند .در ظاهر بسیارند آنهایی
آدمها میتوانند در لباسپوشیدن ،در خندید 
که شبیه بههم هستند .تفاوت در قلبهاســت .قلبها قصهی هر فردی را مینویســند و جهانش را شکل
میدهند .قلبها حتی روی ذهنها هم تأثیر میگذارند .گاهی انتخابهایمان را مشــخص میکنند ،گاهی
مسیر را نشانمان میدهند و در نهایت ما را میسازند .آدمهای مهربان ،آدمهای پرانرژی و با انگیزه ،آدمهایی
که درکمان میکنند و آدمهایی که به رؤیاهای بزرگ میرســند ،همه ،قلبهایی وسیع دارند که زندگی و
مسیرهایشان را برایشان رقم زده است.
تو باید بینهایت توانا باشی .نه اینکه این را نمیدانستم ،همیشه میدانستم؛ اما هربار که به مخلوقاتت فکر
میکنم بیشتر از قبل به بزرگی تو و بینهایتبودن تواناییهایت ایمان میآروم .چهکسی جز تو میتوانست
قلبهایی اینچنین شگفت را خلق کند؟ قلبهایی که شبیه به دیگری نیستند .فقط تو میتوانستی .تویی
که خودت هم منحصر بهفردی و شبیه هیچکسی نیستی.

نوز کم بارشیم

ه

ن آمده و پاییز هم که

ابتدای سال که بارا
ب مصرف میکنیم.
حالیم و با خیال راحت آ
داریم؛ اما واقعیت...
خوش
ی
ش
بار
پر
ن آمد و حتماً زمستان
ن مثل تهران ،البرز،
با برف و بارا
ب بوده و در چند استا
طلو
در اغلب نقاط کشور م
از سال آبی گذشته و
میگوید« :بارشها
البته تازه دوماه و نیم
وظیفه
از نرمال بوده است.
طبیعی باشند ،سال
ش
بی
وین و زنجان ،مقداری
شها
ماههای آینده بار 
قز
هار مانده است .اگر
ل زمستان ،در بخش
زمستان و دوماه از ب
میدهد در دو ماه او
از
اه
م
ه
س
ن
شا
ما متأسفانه عددها ن
هگیلویه و بويراحمد و
مالی خواهیم داشت .ا
د .مث ًال در لرستان ،ک
نر
ها کمتر از نرمال هستن
ي از كشورمان بارش
کمتر از نرمال است
ا
ده
عم
و بختیاری ،گرایش به
چهارمحال
ل سرد سال بودند».
مناطق پربارش در فص
در حالی که اینها

گفتوگو با رئيس مركز ملي خشكسالي و مديريت بحران سازمان هواشناسي
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پاییز زمس

تانی نبود!

ا
ما انگار اینکه پ
اییز امسال ،زم
ست
ان
ی
فق
بو
ط
ده
ن
ا
ست
ظر ماست و
واقعیت چیز دی
«احد وظ
گری ميگويد.
یفه» ،رئیس مر
کز
مل
ی
خ
ش
مدیریت
کسالی و
بحران سازمان
ه
وا
ش
نا
س
ی
ب
ه هفتهنامهي
دوچرخه میگوی
د« :از ابتدای پای
یز
تا
ا
آل
ن،
نا
ه
نجاری
دمايي قابلمال
حظهاي نداشتی
م.
فق
ط
در
ه
فت
آبان و اول
هي آخر
آذر ،دما از میان
گی
ن
سر
د
تر
بو
ده است».

1

افزایش دما

دماسنج

5

پاییز که سرد
شد ،خودمان را برای زمستاني سردتر
آماده کردیم؛ چه
قدر چکم ههای بلندمان را از کمدها
بیرون آور
و
دیم شالگردن برایمان بافتند و...
اما ظاهراً زمستان سرد نیست!
وظيفه مي گويد:
«متأسفانه مدلهای عددی نشان
میدهد ،د
مای هوا در نیمهي دوم دی و بهمن،
گرایش
به
بی
ش
از نرمال گرم شدن دارند» .

6

وای مناسب پاییز
ه
چیست؟

نفيسه مجيديزاده

ت که در آن ،باد بیشتر از
ییز رؤیايی من ،پاییزی اس
پا
برف و آلودگی باشد .اص ًال
باران بوزد و باران بیشتر از
ب براي شهر تهران چهطور
يك هواي پاييزي مناس
هوايي است؟
پاييزي ،تقریباً هرهفته ،گذر
وظيفه ميگويد« :در چنين
ميبينيم؛ یعنی ابتدا امواج
یک موج هواشناسی را
نفوذ میکند ،بعد بارندگی
گرمایی داریم که از جنوب
یم ،بعد نفوذ جبههي سرد
مربوط به جبههي گرم را دار
بارش هم باد را داریم .این
را داریم و بارش .پس از
است .وقتی این را نداشته
فرکانس یک هفته تا  10روز
دار باشد ،پاییز گرم است،
باشیم و تودهي هوا پای
تر و رطوبت کم میشود».
آلودگی هوا بیش

پا
ییز کوچک من

بخشی از شعر «پاییز

عكس :محمود اعتمادي /دوچرخه

می باعث شده که بعضی سالها،
تغییرات اقلی
های بهاری یا پاییزی داشته باشیم و
زمستان
اییزهای زمستانی یا تابستانی و...
گاهي هم پ
چیزی در مای ههای تداخل فصلی!
ات احد وظیفه ،متوجه میشویم که
بنا به توضیح
بستانی شاید درستترین عبارت
همان پاییز تا
او میگوید« :از  50سال گذشته در
باشد.
درجهي سانتیگراد ،افزایش دما
هردهه./4 ،
كه يعني بهصورت میانگین حدود
داشتیم
ي سانتيگرادافزایش داشتهايم».
دو درجه

زمستان گرم
در راه است!

7

2

نیستی

کوچک
من» ،اثر حسین منزوی

پاييز كوچك من
دنیای سازش
همهي رنگهاست
با یکدیگر
تا
من نگاه شیفتهام را
در
خوشترین
زمینه به گردش برم
و از د
رختهای باغ بپرسم
خواب کدام رنگ
یا
بی رنگی را میبینند
در
طیف عارفانهی پاییز؟

20
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دور گردون دست م

تصويرگري :نرگس زارعي
14ساله از تهران

شبها نمیترسیدم
از اتاق بیپنجرهای
که فکر به ماه

روشنش میکرد
بچهسوسکها

زیر پتویم آرام میگرفتند

طهران در تهران

خواب
خوش

خواب به چشمانم نمیآید

و من رؤیاهایم را به سقف میچسباندم

شاید کسی

این دختر را کجا جا گذاشتهام

در سرزمین قصه و خیال

کاش میدانستم

میان کدام حرفها گم شد

لیال قرمزچشمه17 ،ساله از تهران

آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم.
بعضي ضربالمثلهــای ایرانی خيلي
درســتاند؛ مثل این ضربالمثل .دقیقاً
هم به کسانی اشاره دارد که تمام هفتهي
کسالتبارشان را با این انگیزه ميگذرانند
که باألخره بعدازظهر چهارشنبه فرامیرسد
و با خانواده راهی شمال میشوند! اما وقتي
به ابتدای جادهي تهرانکرج میرســند و
تراكم ترافیک را میبینند ،دست از پا درازتر

به خانه برمیگردند .اما نرسیده به ترافیک
جادهي مخصوص کرج ،شهرک زیبايي وجود
دارد كه دیدنش نوعي ســفر در زمان است؛
شهرک سینمایی غزالی.
خیابــان اللــهزار قدیم ،گرانــد هتل و
ســینماتابان ،میدان ژاله (شــهدا) ،میدان
بهارستان و مجلس شــورای اسالمی ،ما را
بهیاد زمان حکومــت پهلوی و دوران جنگ
میانــدازد و خاطرات ســريالهایی مانند

در دوردستها

خواب مرا میبیند...

زینب خدابندهلو17 ،ساله از شهرري

موضوع تختهسياه:

شب يلدا

مكافاتنامه!
احتمــاالً وقتي امــروز و بعــد از ماهها
چشمتان به سركليشــهي «مكافا تنامه»
افتاده ،حالتان از دو حالــت خارج نبوده؛ يا
دارید در دلتان فحــش میدهید كه باز هم
مكافاتنامــه؟! مــردك ................؟! و ايضاً
 ..........با  //////////و \\\\\\\\\! (لطفاً رعايت
كنيد و فحشهاي خيلي ركيك ندهيد! )
حالت دوم هم اين است كه اساساً ندانيد
مكافاتنامه چيســت و چه كاركردي دارد.
البته حق هم داريد .دقيقاً از تابســتان سال
گذشــته كه تصميم گرفتيم از مكافاتهاي
زندگيمان برايتان بنويســيم ،مكافاتهاي
دوچرخه هم شروع شد.
اول كه چند شمارهي دوچرخه بهخاطر
كمبود كاغذ چاپ نشــد .بعد هــم پس از

ال شد هشت
18سال ركابزدن ،دوچرخه ك ً
صفحهي ناقابل و حســابي آب رفت كه تازه
چاپ آن هم اما و اگر داشت .از نوروز  98هم
ال چاپ نشــد و شد دوچرخهي
كه ديگر ك ً
الكترونيك! تا اينكه باألخره تابستان امسال
قرار شــد دوچرخه با قطعي متفاوت در دل
صفحههاي پنجشنبهي روزنامهي همشهري
چاپ شــود .از آنزمان تا حاال هم كه هزار و
يك اتفاق ريز و درشــت افتاده و صفحهها
و همكاران ديگر ،امــان ندادند ما هم رخي
بنماييم و كمي مكافاتبازي كنيم!
اساســاً اهالي دوچرخه با ما سر لج دارند
كه اين هم خــودش مكافاتي اســت .آخر،
برخيشــان معتقدند تمــام مكافا تهاي
دوچرخه زير ســر سقِ ســياه ما بوده و اگر
ما ايــن مكافاتنامهي كذايــي و فضايي را
شروع نكرده بوديم ،دوچرخه هنوز هم مثل
قبل داشــت ركابش را ميزد و پنچر نشده
بود .برخيشان هم برايمان ضربالمثل رو
ميكننــد و ميگويند« :دنيــا دار مكافاته!

ن آبادی
عکس :محمدحسی 

منتظر مطالب ،عكسها يا تصويرگريهاي شما
با موضوع «شب يلدا» هستيم.
موبايل دوچرخه09334121489:
docharkheh@hamshahri.org

سرزمین کتاب ها
«معمای شاه»« ،شهرزاد» و «هزاردستان»
را زنده میکند .چیزی که این سفر یکروزه
را شــگفتانگیزتر میکند ،این است که
میتوانــی در گراندهتل بنشــینی و مثل
مردم آنزمان در البی هتل غذا بخوری!
خانهها و کوچهبازارهای کاهگلی ،زمانی
مکان مناسبی برای فیلمبرداری فیلمهای
تاریخی مانند «مختارنامه» بوده است .برای
فیلمبرداری سريالهاي «مریم مقدس» و
«یوسف پیامبر» ،نماهایی از شهر اورشلیم
و قاهره و معابد بتپرستی بازسازی شده
است.
یکی دیگر از جذابیتهای این شهرک
این است که میتوانی در آن ماجراجویی
کنی .وارد ساختمانها و خانههای قدیمی
بشوی ،از راهروها و راهپلههای باریک باال
بروی و از باالی ساختمانها ،تهران قدیم
را ببینی.
بســیاری از وســایل صحنههای فیلم
همانجا رها شدهاند؛ لباسهای قدیمي،
ماشینهای قدیمی و اتوبوسهای دوطبقه
و ماشینهای ژاندارمری و آمبوالنسهای
دوران جنگ و وسايل دیگر.
از دیگر خوبیهای اینجا دنجبودن آن
است و البته جای شــکرش باقی است که
آدمهای کمی به اینجا ســرمیزنند ،زیرا
کســانی که قبل از ما به آنجا رفته بودند،
دیوارها را دفتر یادگاری خــود و زمین را
سطل زباله خود کرده بودند.
مکانی که حدود 40سال پیش بههمت
«علــی حاتمی» ســاخته شــده ،نیاز به
بازسازی و نگهداری بیشتر دارد .قرار است
بعضی نوجوانهای امروز و کارگردانهای
آینده در این شهرک ،فیلمهای درخشان
خود را بسازند.
نوید صالحی16 ،ساله از تهران

عكس :پريسا شادكام از نجفآباد

دختری که
گم شد

اس ت

من در کوچه پسکوچههای کتابخانهی کوچــک کنج اتاقم زندگی میکنم؛ تنها جای
ی زندگيام همینجاست .آنجا پرواز میکنم ،میخندم و رهایی عجیبی دارم كه کسی
رؤیای 
غیر خودم آن را نمیفهمد .گاهی ســاعتها در اتاق میمانم و میخوانم و میخوانم تا هم از
دنیا فاصله بگیرم ،هم دنیا را بیشتر بفهمم!
در این ســرزمین ،احواالت مختلفی را تجربه میكنم؛ خوشحالی ،غم ،افسردگی و گریه.
بله ،همیشه داستانها به خوشی ختم نمیشوند ،گاهی تلخیشان چند روز همراه آدم است.
بهنظرم درک تکتک این حسها ،انسان را بزرگ میکند .اینکه بتوانی نبود مادر و گرسنگی
و فقر را در یک کتــاب تجربه کنی ،یا بودن در جنگ و هرلحظه زجرکشــیدن را .گاهی هم
زندگی در یک مزرعهی بزرگ و زیبا در یکجای دیگر دنیا .شاید گاهی قدرت جادویی هم
داشته باشی .من برای چندبار زندگیکردن به سرزمین كتابها پناه میبرم .هرکتاب برایم
تجربهی یک زندگی جدید است .لحظهبهلحظه آنها را زندگی میکنم ،با آنها میمیرم و
دوباره زنده میشوم و دوباره ...شما را به سرزمین کتابها دعوت میکنم.
بهاره شاهمرادی14 ،ساله از زنجان

به دنبال زندگي

من هنوز به سالهای دور و دراز میانسالی نرسیدهام .حتی مدرسهام هم تمام نشده ،ولی
اگر به گذشته نگاه کنم  ،مثل روز نمایان است که در یکی از بهترین دورههای زندگیهایمان
هستیم .خودتان فکرش را بکنید! تمام دیوانهبازیهای سر کالس ،ردوبدلکردنبرگهها و
صمیمیشدنها با دبیر! حضور سر کالس دبیری که دوســتش داری ،خندهها و گریهها و
بدخلقیهای اول صبح و از دست امتحان نالیدنها ،اردوها و قهرها و آشتیها...
می دانید ،نظام آموزشــی ما بدجور کج و کوله اســت .کنکور محکم یقهمان را گرفته و
درسها در جذاب نبودن مــدال گرفتهاند .همهي اينها را میدانم ،ولــی زندگی دنبال ما
نمیآید .خودمان باید برویم دنبال زندگی .بخندیم ،بخوانیم و تجربه کنیم؛ حاال چه کنکور
بر روح و روانمان فشار بیاورد ،چه نیاورد!
نگار مطيع16 ،ساله از اهواز

يهروز چوب اين كار بدت رو ميخوري!»
حاال انگار ما گفتهايم دنيا دار قالي است! ما
كه از روز اول گفتيم مكافات ،همهي زندگي
ما را گرفته و شــبیه ویروسهــای ویرانگر
کامپیوتری نه رايانهاي بــه جانمان افتاده.
ديگر چوبخوردنش چيست؟ مگر ما دلمان
ميخواست مكافاتنامه يكهفته درميان،
بعد دوهفته درميان ،بعــد يكماه درميان،
بعد دومــاه درميــان و حاال هــم هفتماه
درميان چاپ نشــود! يعني فكر ميكنيد ما
خيلي خوشــحاليم كه از نــوروز 98تا حاال
ايــن مكافاتهاي زندگيمان تلنبار شــده
روي كولمان و دارد كمرمان را ميشــكند.
تازه بگذريم كه با ايــن وضعيت قيمتها از
نانخوردن هم افتادهايم و هشــتمان گر ِو
هشتاد و هشتمان شده.
آها راستي گفتيم «نان»! تازه يادمان افتاد
ال قرار بود امروز ماجــراي نان و مكافات
اص ً
را برايتــان تعريــف كنيم! البتــه احتماالً
برايتان اظهرمنالشــمس اســت مكافات

نــان در كجايش قرار دارد .چــون خود نان
كه هم خوشمزه اســت ،هم گرم و مطبوع.
مكافات آنجايش است كه بايد در اين هواي
ســرد و آلوده ،خروسخوان بــروي نانوايي
حسنميرزاخانجان كه براي صبحانهي كل
خانواده نان بربري تازه بخري .حاال اينكه نان
بربري تازهي اول صبح ،براي مامانجانمان
و باباجانمان و برادرجانمان و خواهرجانمان
و مامانبزرگجانمان و پدربزرگجانمان و
عموجانمان و همسرجانشان حكم اكسيژن را
دارد و از نان شب هم واجبتر است ،قبول! اما
ديگر به ما چه كه همسايهجانمان هم جانش
به بربــري و بربري به جانش گــره خورده!
ممكن اســت قوت غالب نيمي از مردم اين
شــهر يا بعضاً كل مردم اين شهر نان بربري
كنجدي باشد .مگر من بربريفروشم كه نان
بربري كنجدي همهي مردم شهر را تأمين
كنم؟ امــا مامانجانمان نــه ميگذارد و نه
برميدارد و سريع از مرگ ما مايه ميگذارد
و ميگويد« :حاال ميميــري بهجاي پنجتا
نون بربري ،شــيشتا بخــري؟ نميدوني
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علي مولوي

شمســيخانم چهقدر بربري دوست داره؟
تازه اينايي كه تو ميخري كه مينيبربريه!
اگه قرار بود از اون بربريهاي متري دههي
شصت بخري چهقدر ناله ميكردي؟»
بله واقعاً پنجتا نان بربري با شــشتا فرق
چنداني نــدارد ،اما مكافــات بربري ،وقتي
به اوج ميرسد كه شمســيخانم سرش را
از پنجرهشــان بيرون مــيآورد و ميگويد:
«قربون دستت پسرم ،امروز پدرشوهرجونم
و مادرشــوهرجونم و برادرشــوهرجونم و
خواهرشوهرجو نهام و شوهرجو نهاشون
و بچهجونهاشــون دارن ميآن خونهي ما.
بيزحمت امروز برامون هشتتا بربري بخر!»
يعني اگر روزي برســد كه شمسيخانم
و همهي قومشــوهرش از اين محل بروند،
من حاضــرم كل محل را بربــري بدهم! اما
بهقول استاد بنايي «نون اینجا،آب اینجا،
کجا برم بــه از اینجا؟!» معلوم اســت كه
وقتي پيك بربريرسانشــان دست به سينه
تحت فرمانشــان اســت ،خانه كه هيچي،
دمپاييشان را هم عوض نميكنند!
اما ما هم از آن بيدها نيســتيم كه با اين
بادها مشعوف شــويم! هرچه نباشد ما نسل
تكنولوژي هستيم و قوت غالبمان اينترنت
اســت .خدا عمر بدهد اين استارتآپهاي
تهيهي غــذا و نــان اينترنتــي را .از وقتي
يكيشــان را نصــب كرديم ،هــرروز صبح
ميرويم توي حياط و به اينســتاگراممان
سركشــي ميكنيــم ،از آنطــرف پيــك
موتوريجانمان ،بربريهاي داغ را دودستي
مــيآورد و تقديم ما ميكنــد؛ بدون صف،
بــدون درد و بدون خونريــزي! هيچكس
هــم نميفهمد كه مــا ديگر نــانآور خانه
نيســتيم و اين آقاي پيك است كه نان ما و
شمسيخانماينها را تأمين ميكند!
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