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لحظه هاي 
ساده ي 

سرودنم درد 
مي كند 

پنج شاعر شعر نوجوان براي نوجواني 
يخ بسته ي كولبران چنين سرودند...
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1. او را با لباس مشکی دیده ام، با لباسي خاكي! او را روی تپه های بلند در بیابان های دور دیده ام؛ دور از وطن، برای 
حفظ وطن! او را روی ماشین های بلند پر از گل های ســرخ دیدم، خوابیده در البه الی پرچم ایران؛ در مسیری بین 

میدان امام حسین ع و میدان آزادی، در پوسترهای سبِز »بدرود فرمانده«. 
2. سحرگاه دوشــنبه 16 دی، بین جمعیتی كه نگاه هایشان یخ زده است ســوار مترو می شویم؛ اما از دروازه ي  
شــمیران دیگر امکان تغییر خط برای رفتن به سمت ایستگاه انقالب نیســت. همراه با جمعیتی كه از مترو بیرون 

می روند به خیابان انقالب مي رسیم. 
3. ابتدای مسیر راه باز است؛ اما كم كم ازدحام زیاد می شود. تا جایی كه امکان حركت نیست در نهایت در نزدیکی 

خیابان وصال از مردم می خواهند از همان مسیری برگردند كه آمدند.
4. سردار در نوجوانی، كمک پدرش، بنایی می كرد، در جوانی پیمان كار سازمان آب بود تا این كه عراق به ایران 
حمله كرد. هشت سال حضور در جبهه های دفاع مقدس و ســپس جنگ با قاچاقچیان مواد مخدر و اشرار مرزهای 

شرقی و پس از آن فرماندهی سپاه قدس و جنگ با داعش! او هرگز پشت میز ننشست تا آن صبح غریب!
5. نوجوان های زیادی را می بینم كه از سپرهای ماشین های بلند سیاه پوشی كه بین جمعیت در حركت اند، باال 
می روند. آن ها پرچم های سرخ  دستشان گرفته اند، روزنامه ی همشهری در دستشان است با تصویري از یک پسر 

نوجوان كه صورتش پشت صورت سردار پنهان شده است.
6. تصویر آن ماشین آتش گرفته و مچاله شــده بین نخل ها و دیوارهای بلند و سیم خاردارها را دیده ایم؛ تصویر 

آن ترور. ترور یعنی ضربه زدن از پشت!
7. تشییع سردار روز دوشنبه در تهران، به خبر مهم رســانه های جهان تبدیل شد. خبرنگار نیویورک تایمز در 

توییتی نوشت: » در طول 25 سال فعالیت در ایران تاكنون چنین جمعیتي ندیده ام!«
8. خبرنگار روزنامه ي فرانسوی لوفیگارو نوشت: »تجمعاتی كه در ایران به مناسبت بزرگ داشت سردار سلیمانی 

برگزار می شود به احتمال زیاد گسترده ترین تجمع بعد از رحلت آیت اهلل خمینی ره در سال 1988 است!«
9. در نهایت سردار سلیمانی پس از سفرهای بسیار طبق وصیت خودش در مزار شهدای كرمان به خاک سپرده 
شد. او وصیت كرده است: » قبر من ساده باشد؛ مثل دوستان شهیدم برآن كلمه ی سرباز قاسم سلیمانی را بنویسید 

نه عبارت های عنوان دار.«

وقتی مســئول آژانس مســافرتی، وسط چله ي 
تابســتان گفت: »لباس گــرم یادتان نــرود!« فکر 
كردم ما را ســر كار گذاشته اســت. اما وقتی شب ها 
در خیابان هایــی با معمــاری زیبای »بــاروک« و 
»نئوكالسیک« و كانال های بی شمار این شهر راز آلود 
قدم می زدیم كه در ادبیات روس به شــهر اشباح و 
سایه ها معروف اســت، فهمیدم آن مسئول پربي راه 
نمی گفت! ســرمای خفیفی از البــه الی لباس های 

ضخیم، تنمان را قلقلک می داد.
پایه های این شهر بر آب است و »پتر كبیر«، اولین 
امپراتور روسیه در ســال 1۷۰۳ میالدي با ساختن 
قلعه ي »پتروپاول« در جزیره ي »زایچی«، سنگ بنای 
آن را گذاشــت و به مرور تعداد جزیره ها به ۴۴ رسید 
و شهر با پل های بسیار شــکل گرفت. سن پترزبورگ 
از ســال 1۷12 تا 1918 میــالدي، پایتخت و مقر 
امپراتوران روسیه تا آخرینشان، یعني »نیکالی دوم« 
شد. این شهر، فقط پایتخت تاریخی روسیه محسوب 
نمی شود، بلکه پایتخت علمی و فرهنگی هم هست. 
اولین دانشــگاه روسیه و نخســتین موزه ي هنری و 
آكادمی علوم نیز در این شهر شکل گرفتند و شاعران 
و نویســندگان بزرگی چون »الکســاندر پوشکین«، 
»فئــودور داستایوفســکی«، »آنتــوان چخوف« و 
دانشــمندانی نظیر »دمیتري مندلیف«، »میخاییل 
لومونسف« و... در این شهر زندگی و فعالیت كرده اند. 
این شــهر در كوچه ها و خیابان ها و در دل رودخانه 
بزرگ »نوا« كــه ۳2 كیلومتر آن از میانش می گذرد، 
سرگذشت عجیبی را پنهان كرده است. اولین شگفتی ، 
نام اوست؛ نامی كه در شرایط تاریخی مختلف تغییر 
می كرد؛ »پتربــورگ«، »پترگــراد«، »لنینگراد« و 
سرانجام »سن پترزبورگ«، به معنای شهر پترمقدس، 

یکی از حواریون حضرت عیســی ع كه او را حامی این 
شهر می پندارند.

تاریخ روســیه با وقایع این شــهر عجین شده و 
اكثــر وقایع تاریخی ســه قرن اخیر این كشــور در 
سن پترزبورگ رخ داده اســت. وقوع انقالب ناموفق 
19۰5 میالدي و پیروزی انقالب 191۷ میالدي كه 
بر امپراتوری روماتوف ها ُمهر پایــان زد و هم چنین 
مقاومت 9۰۰ روزه در مقابل محاصره ي ارتش آلمان 
نازی در جنگ جهاني دوم، اتفاق های مهم این شهر 

است كه در حافظه ي تاریخی آن تا ابد باقی می ماند.
ســن پترزبورگ، شــهر مجسمه هاست؛ ساخت 
مجسمه ي پادشاهان و ســرداران، یکی از روش های 
زنده نگه داشــتن خاطره ي پیــروزی در جنگ های 
بی شمار روسیه محسوب می شود كه از معروف ترین 
آن ها می توان به مجسمه ي »الکســاندر نوسکی«، 
سردار پیروز در جنگ سوئد، مجسمه ي برنزی »پتر 
كبیر« اولین  امپراتور روســیه و بانی شهر، تندیس 
برنزی امپراتــور متفکر »نیــکالی اول« در میدان 
اســحاق مقدس، مجســمه های چهار اسب سركش 
برروی پل »آنیچکوف« كه توسط »كلودت«، طراح و 

ریخته گر روسی ساخته شده، اشاره كرد.
شریان اصلی شهر، خیابان »پِراُسِپکت نِْوسکی« 
اســت. خیابانی كــه در قرن 1۷ میالدی به دســت 
معماري فرانسوی، طراحی و ســاخته شد. كلمه ي 
»پِراُسِپکت« در زبان روســی به معنای خیابان پهن 
با امتداد طوالنی و مســتقیم اســت. در اوایل قرن 
نوزدهم میالدي،  این خیابان توســط چندین معمار 
نئوكالســیک، تقریباً به طور كامل بازســازی شد و 

به عنوان یک محیط شهری خاص شکل گرفت.
ادامه در صفحه ي 5  

سفر به سن پترزبورگ

 عكس و متن: گشتاسب فروزان

 نفيسه مجيدي زاده

ونيز   + فـلورانس = 
سن پتـــرزبورگ
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من یکـ درخت بودم

 دنيا متعلق به شماســت كودكان و 
نوجوانان محترم! بله، شما می توانيد دنيا 
را تغيير دهيد و شــهرها را زيبا تر كنيد. 
پنج شنبه ی گذشته در شــهر اصفهان، 
نخستين جشــنواره ی شــعر و داستان 
كــودك و نوجوان شــهروندی »شــهر 
من« به كار خود پايــان داد. اما اين پايان 
ماجرا نيست و قرار است كه هرسال اين 
جشنواره برگزار شــود. پس می توانيد از 

امروز به فکر دوره ی بعدی باشيد.
نتايــج جشــنواره،  ســروده ها و 

داستان هاي شهري با اين مضامين بود:
 يکــي از ســروده ها كار عليرضــا 

رجبعلی زاده كاشانی از كاشان  است:
»من يك درخت بودم

در كوچه باغ باال
چيزی كه مانده از من

يك خاطره ست حاال...«
غزل برهانی از اصفهان برای ترافيك 

سروده بود:
»من اخم دارم، صورتم خسته است

كلی ترافيك است در شهرم
پا می گذارد روی ترمز باز
بابا ميان بوق و دود و دم

ظهر است، راه خانه نزديك است
اما چه گيری كرده ايم اين جا...«

حسين شادمهر از كرج از زباله های 
كنار دريا گله داشت:

»رفتم كنار دريا
آن جا زباله ديدم
رفتم كنار جنگل

آن جا نخاله ديدم 
در راه هم كه بوديم

در جاده و خيابان
ديدم زباله ها را

هر گوشه اي فراوان...«
سيده فاطمه انجوی نژاد از شيراز  

در بخشی از داستانش نوشته:
 »تشــنه اش بود. قلمم تشنه ي 

گزارشی از اولین جشنواره ي شعر و داستان کودک و نوجوان »شهر من« در اصفهان

نوشــتن بود، ولی نمی توانســت 
آب بخورد. انگار داخل داســتانم 
خشك سالی شده بود. می توانستم 
صدای داستان داخل كاغذ را بشنوم، 
همان جا بود داشــت داد می زد كه 
آن را از توی سطل آشــغال بردارم 
ولی نمی خواستم... می خواستم يك 
داستان واقعی بنويسم؛ داستانی كه 
خودم هم داخلش باشم روی تك تك 

خط هايش...«
»مرتضی رشيدی«، معاون اجتماعی 
و مشاركت های مردمی سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در 
خصوص برگزاری اين جشــنواره گفت: 
» مخاطب اين جشــنواره ،  كــودكان و 
نوجوانان  هستند  و اين جشنواره  با هدف 
ارائه ي مفاهيم اجتماعــی در قالب های 
ادبی با رويکرد شهروندی، برنامه ريزی و 

دانش آمــوزان عالقه مند به كارآفرينــی می توانند در 
دومين دوره ي باشــگاه كارآفرينان نوجوان ثبت نام كنند.

از اهداف اين باشــگاه می توان به آشــنايی بــا پژوهش، 
ايده پــردازی و شــيوه های حــل خالقانــه ی مســائل، 
ارزش بخشــيدن به دســتاوردهای علمی دانش آموزان و 
تقويت توان ارائه ي مطالب و يافته ها در مجامع علمی اشاره 
كرد. پژوهش ســرای دانش آموزی بصيرت اين باشگاه را 
راه اندازی كرده و برنامه ها و كارگاه هايی برای پرورش توان 
ايده پردازی، مديريت پروژه و ايجاد آمادگی كسب و كار در 

آينده برای نوجوانان برگزار می كند. 
به گزارش سايت پژوهش  سرای دانش آموزی بصيرت، 
پيشينه ی اين باشــگاه به اولين جشنواره ي ايده های برتر 
دانش آموزی در سال تحصيلی 95-94 برمی گردد كه به 
ابتکار پژوهش سرای بصيرت ناحيه ي2 شهرری در سطح 
شهرستان های اســتان تهران با حضور حدود 500نفر از 
دانش آموزان متوسطه ي اول و دوم برگزار شد. 50ايده ی 

برگزيده  معرفی شــد و تعــدادی از ايده ها بــه مرحله ی 
كشوری جشنواره ي نوجوان و جوان خوارزمی راه يافت و 
يا برای ثبت اختراع هدايت شد. با اجرای دومين و سومين 
دوره ي جشنواره ايده های برتر در سال های 96 و 9۷، طی 
مذاكراتی با مديركل توسعه ي كارآفرينی وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعی و مديريت توسعه ي كارآفرينی و اشتغال 
اداره ي كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان تهران، مقرر 
شد دانش آموزان برگزيده به عضويت »باشگاه كارآفرينان 

نوجوان« دربيايند. 
ثبت نام اين دوره از 24 آذر آغاز شــده و تا دوشنبه 23 
دی ادامه دارد. ظرفيت دوره ۸0 نفر پســر و ۸0 نفر دختر 

است.
 برای اطالعــات بيش تــر می توانيد روزهای شــنبه 
تا دوشــنبه با شــماره ي 55906916 )پژوهش ســرای 
 دانش آمــوزی بصيــرت( تمــاس بگيريد يا به نشــاني

 stideas.ir مراجعه نماييد.

کارآفرینان نوجوان
به پيش!

ثبت نام در دومین دوره ي باشگاه 
کارآفرينان نوجوان
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با مهر شما 19 سالگی را تمام كرديم. 
هفته ی گذشته هفته نامه ی دوچرخه در 
ابعاد واقعی خودش منتشر شد. بعد هم 
در فضای مجــازی و تلفن ها، پيام هايی 
كه دريافت كرديم؛ مهرباران شــديم و 

از تك تك شما عزيزان سپاس گزاريم.
اگرچه هفته نامــه ی دوچرخه برای 
مخاطــب نوجوان منتشــر می شــود، 
 امــا در اين ســال ها ســالمندان عزيز 
هم كه ســروران ما هســتند، مخاطب 
جدي دوچرخه اند. دليل اين همراهی 
به خاطر نثر و زبان ســاده ی دوچرخه 
اســت. در دوچرخه ســعی می شود از 
پيچيده گويی هــا و پرگويیهــا پرهيز 
شــود. مســئله ی ديگر اين كه هميشه 
سعی كرده ايم نگاهي زندگی انديش به 
جهان داشته باشيم و از تلخی ها نگوييم 
و برای كــودكان و نوجوانان كه در آغاز 
راه زندگی اند، از رؤياهای زيبای آينده 
بگوييم. همين مســئله سبب شده كه 
خيلی از مادربزرگ ها و پدربزرگ ها به 

دوچرخه عالقه مند بشوند.

19سالگی و 
مهر شما خوانندگان

در هفته ی گذشــته، بارها تبريك 
شــما عزيــزان را شــنيديم. خيلی از 
شــما دوســتان نوجوان، جلد و فيلم 
ويژه نامه ی 19ســالگي دوچرخه را در 
فضای اينستاگرام منتشــر كرديد كه 

بسيار سپاس گزاريم.
»امير حســين زرگرزاده« هم كه از 
دوستان قديمي دوچرخه است، شعری 
برای ما ارســال كرد كه بخشی از آن را 

مي خوانيد:
بيا بشنو تو راز دل ز جانان

حقيقت گويمت از نای و از جان
زشور عاشقی كز اين حكايت
مرا افتد به دل مهری فراوان
كه دارم خلوتی با هفته نامه
خدا می داند و اين راز پنهان
انيس و همدم و عشقم به دنيا
به اين شب های تارم ماه تابان

اجرا می شود.«
به گفته ي رشيدی در اين دوره 409 
اثر از ســوی 1۷3 نفر به جشنواره ارسال 
شد. طبق اعالم دبيرخانه ي جشنواره، از 
تعداد 161 اثر در بخش شعر، 2۷ اثر در 
بخش خردسال، ۷9 اثر در بخش كودك 
و 55 اثــر در بخش نوجوان بوده اســت.

هم چنين 24۸ اثر نيز در بخش داستان 
به دبيرخانه ي جشنواره رسيده است.

در بخش شــعر، 25 اثر بــا موضوع 
اخالق شهروندي و ســالمت روان، 25 
اثر با موضوع حمل ونقل عمومي و هواي 
پاك، 41 اثر با موضوع پسماند و بازيافت، 
6 اثر با موضوع پارك و فضای سبز، 9 اثر 
با موضوع آتش نشانی و حوادث ايمنی و 
10 اثر با موضوع مصرف بهينه ي انرژی به 

دبيرخانه ي جشنواره ارسال شده است. 
در بخش داســتان نيــز 113 اثر در 

زمينه ي اخالق شــهروندی و ســالمت 
روان، 25 اثــر در زمينــه ي حمل و نقل 
عمومی، 52 اثر در زمينه ي پســماند و 
بازيافت، 33 اثر در زمينــه ي پارك ها و 
فضای سبز، 6 اثر در زمينه ي آتش نشانی 
و خدمات ايمنی و 19 اثــر در زمينه ي 
مصــرف بهينه ي انرژی بــه دبيرخانه ي 

جشنواره رسيد.

تیم داوری جشنواره
در تيم داوری احمد اكبرپور، مسعود 
ناصری، غالمرضــا بکتاش، بيوك ملکی، 
بهزاد دانشــگر، احمدرضــا خان احمد، 
عابد كريمی، نجمه تدين، زينب السادات 
فاطمی و سعيد معتمدی داوری نخستين 
جشنواره ي شــعر و داســتان كودك و 
نوجوان شهروندی اصفهان »شهر من« 

را بر عهده داشتند.   
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  ياسمن رضائيان

 ِإنَّ اهلَل ال يَُغيِّــرُ ما بَِقْوٍم َحتَّــي يَُغيُِّروا 
ما بِأْنُفِسِهْم

خداوند حال هيچ قومي را دگرگون 
نخواهد كرد تا زماني كــه خود آن قوم، 
حالشــان را تغيير دهند ) و از نيكي به 

بدي شتابند.(.
بخشی از آیه ی 11 سوره ی رعد

هرصبح كه از خواب بيدار می شــوم 
صدای پرنده ها را از پشــت پنجره های 
خانه می شنوم. امروز از خودم پرسيدم 
آیا آن ها از این روند هميشــگی خسته 
نمی شــوند؟ آیا ایــن تكــرار آن ها را 
كالفه نمی كند؟ نــه، نمی تواند چنين 
باشد. آن ها چنان شــاد و پر انرژی آواز 
می خوانند كه محال است بتوان گفت از 
روند زندگی شان خسته و كالفه شده اند.

از خودم می پرسم چه طور می شود از 
تكرار خسته نشوند؟ بعد می گویم البد 
زندگی برایشــان تكراری نيست. شاید 
حقيقتاً هيــچ تكراری در كار نباشــد و 
شاید این من هســتم كه هرروِز زندگی 
آن ها را شــبيه به هم می بينم. بله، باید 

همين طور باشد.
جهان در حال تغيير اســت و گاهی 
فكری زیركانه به ذهنم می رسد. همه ی 
آفرینش در حال تغيير اســت و انسان 
اســت كه در مقابل تغيير سرســخت 

می ایستد. 
می گویم هيچ موجــودی به اندازه ی 
انسان از تغيير رو بر نمی گرداند. همه ی 
جهان از آن اســتقبال می كنند. همين 
است كه هر روز جهان با روز پيش از آن 

متفاوت است.
از خودم می پرســم چه طور باید به 
استقبال تغيير رفت؟ اصاًل چرا باید تغيير 
كرد و نباید در محدوده ی امن هميشگی 
مانــد؟ فكر می كنــم و فكــر می كنم و 

قلب او نازک است، نازک تر از »چينی 
تنهایــی ســهراب«*. من كــه جرئت 
نمی كنم بی اجازه به آن دست  بزنم. چون 
می ترسم گریه اش بگيرد و من بلد نباشم 
او را آرام كنم. او خيلی باران است. حتی 
بيش تر از تمــام قطره هایی كه تا به حال 

آن ها را گریسته ایم.
هروقت كسی حرف تلخی می زند من 
مواظب خطوط روی صورت او هســتم. 
دوست ندارم بر صورت صاف او رداندوه 
بماند. آخــر می دانيــد، هرخطی كه به 
خط های صــورت آدم اضافه می شــود 
نشانه ای از دردهای نگفتنی است. یعنی 
همان حاالتــی كــه در تنهایی بيش تر 

سرانجام به خودم می گویم تغيير فرصت 
می دهد كه در خودمان نپوسيم. رودی 
كه جاری است و به سمت دریا می دود 

هميشه تازه است؛ اما رودی كه به بركه 
می ریزد، اگرچه در ســكوت و بی هيچ 
هياهو به زندگيش ادامــه می دهد، در 

نهایــت در خــودش می گنــدد و تمام 
می شود.

چه خوب است كه تغيير را آفریده ای. 

چه خوب اســت كه هــرروز نباید مثل 
روزهای پيش زندگی كــرد. چه خوب 
است كه می دانيم آینده هرگز مثل امروز 
نخواهد بود. چه خوب اســت كه تغيير 
دست خودمان است. چه خوب كه اجازه 
داده ای هروقت خواستيم تغييری ایجاد 

كنيم تا از روزمرگی ها نجات پيدا كنيم.
برای رو به رو شدن با فرصت های تازه 
نياز بــه تغييركــردن دارم. حس لمس 
تجربه های جدید آن چنان در دلم قوی 
است كه ترس از برهم زدن روزمرگی ها 
از ذهنــم بيــرون مــی رود. هرصبح به 
پرنده هایی كه پشــت پنجــره می آیند 
فكر می كنم و حاال سؤال تازه ای از خودم 
می كنم: آن ها چه طــور می توانند تا این 
حد جسور باشند كه هرروز به استقبال 

تغيير بروند؟ 
آن ها هرروز تكه ای تازه از آسمان را 
تجربه می كنند. به بام خانه ای دیگر سفر 
می كنند و وقتی خســته باشند از شهر 
كوچ می كنند. اصاًل شــاید برای همين 
اســت كه پرنده اند. شــاید برای همين 
است كه بال و پر دارند و پرواز می كنند. 
شاید این پرواز پاداش جسارت آن ها در 
تغييردادن زندگی است. پاداش این كه 
می داننــد چه طور پرواز كننــد و بروند 
و تازه ها را تجربه كنند. راســتی خوش 
به حالشان! هرروز اتفاق های تازه ای در 
انتظارشان اســت. آن ها دل به آسمان 
زده اند و تغيير را با دل و جان پذیرفته اند. 
برای همين تو نيز بارها و بارها سرنوشت 

دیگری برایشان رقم می زنی. 
من هم باید از این تغيير دنباله دار رها 
شــوم. باید هرروز تكه ای تازه از دنيا را 
تجربه كنم. آن وقت است كه تو پاداشی 
بزرگ به من خواهی داد. سرنوشت مرا 
طور تازه ای رقم خواهی زد؛ چون من در 

راه تغييركردن قدم برداشته ام.

چه   خوب که  تغییر
را آفریده ای...  

او
  الهه صابر

حسشان می كنيم.
تنهایــی برای كســی كه مــن از او 
حــرف می زنــم خيلی زود اســت. من 
نمی خواهــم او به دام حســرت بيفتد. 
حســرت برای هيچ دلی خوب نيست؛ 
 اما مــن دلم می خواهــد او حتی نامش

 را هم نشنود.
هروقت كسی از داشته هایش حرف 
می زند من نگران نداشته های او هستم. 
نگــران وقت هایی كه با گالیــه به خدا 
بگوید: »چرا من؟« و خدا جوابش را بدهد 
اما او با بی قراری دليل خدا را نشــنود. 
دوســت ندارم بی قراری، دل نازكش را 
سياه كند. زندگی هرچه هم كه نباشد، 

به اندازه ی زنده بودن كه هست. دوست 
ندارم خودش را برای چيزهایی كه ندارد 
هالک كند. داشــته هایی كــه افتخار 
نيستند؛ اما خيلی ها خيال می كنند باید 

به آن ها تكيه كرد.
دوست ندارم كســی به او بی مهری 
كند امــا دلــم می خواهد ایــن را هم 
بداند كــه مهربانی زمانی زیباســت كه 
بی چشم داشت باشد. او باید باور كند دنيا 
را باد هوا پر كرده و در این همه هيچی، 

مهربانی همه چيز است. مهربانی یعنی 
لحظه هایی كه او دوست دارد بنشيند و با 
كسی حرف بزند و كسی هم باشد كه به 
او توجه كند. مهربانی یعنی صدا، درست 
همان لحظه ای كه ســكوت می خواهد 

بين قلب ها فاصله بيندازد.
من هميشــه مواظب صدای مهربان 
او هستم كه مبادا ساكت شود.كه اگر او 
ســكوت كندكلمه ها یكی یكی خواهند 
مرد و زندگی خود به خــود الل خواهد 

شــد. من دوســت دارم او با كلمه های 
خودش زندگی را زنده نگه  دارد و دوست 
دارم بدانــد حرف هایش بــرای من كه 
مهربانی را می شناســم شنيدنی است. 
دوســت دارم این ها را بداند و بداند كه 

این ها را دوست دارم.

* »به ســراغ من اگر می آیید، نرم و آهسته 
بیایید، مبادا که ترک بــردارد، چینی نازک 

تنهایی من« از سهراب سپهری
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ايام غم نخواهد ماند!«
5. اگر از سؤال های سخت می ترسید 
بهتر اســت بدانید معموالً ســؤال های 
ســخت طوری طراحی می شــوند که 
بچه هايي که به درس مسلط اند، بتوانند 

به آن ها پاسخ صحیح بدهند.
6. يک يــار مطالعه، بــرای خودتان 
پیدا کنید؛ مثاًل يک هم کالســی که در 
د رس هايی که شما مشكل داريد مهارت 
بیش تري داشــته باشــد تا بتوانید به 
کمک او، رفع اشكال و  نمونه سؤال هاي 

امتحاني را بررسي کنید.
7. خوب و زود بخوابیــد... اگر کم تر 
از شش ساعت بخوابید به خاطر سپردن 
حجم زيــادی از درس  و درک مفاهیم، 

راهی پراسترس و پردغدغه خواهد بود.

8. دست کم روزهاي امتحان غذاي 
ســالم بخوريد؛ چون هضــم و عملكرد 
غذاهای ســالم در بدن، بسیار آسان تر 
و مفیدتــر از غذاهای ناســالم اســت؛ 
مثاًل در حالی که قند ممكن اســت يک 
منبع ســريع برای افزايش انرژی باشد، 
پايین آمدن قند هم در بدن، بسیار سريع 
اتفــاق می افتد و باعث آزار جســمي و 

روحي تان مي شود.
9. ورزش کنید؛ نرمش های فیزيكی 
مثل دويدن و پريدن به مدت 15 تا 20 
دقیقه در هر روز، باعث می شــود که از 

استرس رها شويد.
10. وقتی شــب امتحــان، از مطالب 
درسي خوانده شــده، يادداشت برداری 
می کنید، هرچه قدر می توانید از اشكال 

هندسی، نمودار، جدول و شكل استفاده 
کنید. اين روش کمــک می کند که در 
لحظه های پايانی، به سادگي و به سرعت،  

مطالب خوانده شده را بارها مرور کنید.
11. از خودتان امتحان بگیريد! براي 
خودتان،  نمونه ای از سؤال های امتحان 
روز بعد  را فراهم کنید. اگر ســؤال های 
تمرينی آنالين هم در دسترستان هست 
از آن ها اســتفاده کنیــد. مي توانید از 
کتاب های کمک آموزشی هم براي حل 
نمونه سؤال هاي امتحاني کمک بگیريد. 
بسیاری از سؤال هاي امتحاني شبیه به 

هم هستند.
12. در روز امتحان شاد باشید، مثبت 
فكر کنید و خونسردي خود را از دست 

ندهید.

شــما مي دانيد چرا به روزهاي 
امتحان مي گويند فصل امتحانات! 
من كه فكر مي كنــم چون اين دو، 
ســه هفته، اندازه ي سه ماه طول 
مي كشــد؛ ســه ماه كه چه عرض 
كنم، شايد 10 ســال طول بكشد. 
مخصوصًا براي ما استرسي ها! براي 
ما كه دلواپســي و نبــوِد آرامش، 
باعث مي شود توانايي خودمان را 
از دست بدهيم و خيلي زود هرچه 
را كه خوانديم، فراموش كنيم. اما 
راه هايي براي گذر از اين لحظه هاي 
پراز دلواپسي هســت. باور كنيد، 

اصاًل هم راه هاي سختي نيست. 

1. در جدول برنامه ريزی درسي تان، 
زماني کافی برای مــرور کردن درس ها 
قرار دهیــد؛ چون بســیاری از معلم ها 
معتقدند مرور درس ها در زمان امتحان 
بسیار مهم اســت؛ حتي مهم تر از وقتي 

که برای اولین بار، درسی را  می خوانید.
2. بهتر اســت به جای اين که درس 
بخوانیــد، روی درک و فهــم مفاهیم 
تمرکز کنید. فقط حفــظ نكنید. وقتی 
حفظ کردن را شــروع کنید که واقعاً راه 

ديگری برای يادگیری نداريد.
3. فانتزي جالب اين کــه مي توانید 
به لحظه هاي بعــد از امتحان فكر کنید! 
شادی آن زمانی را در ذهنتان تصور کنید 
که ديگر دوره ی استرس به پايان رسیده. 

راه خوبي است، امتحان کنید.

دماسنج

  ترجمه ي الهه بخشي استوار

غلبه بر لحظه های دلواپسی!
4. مدام به خودتان يــادآوری کنید 
که تالِش سخِت شما هدر نخواهد رفت. 
مثل حافظ که مي گويد: »رسید مژده که 

هما ن طور کــه می دانید در اســترالیا همه چیز 
برعكس است. از آن جا که اســترالیا در نیم کره ی 
جنوبی واقع شده است، فصل ها با نیم کره ی شمالی 
متفاوت اســت. مثاًل وقتــی در ايران بهار اســت، 
اســترالیا فصل پايیز را تجربه می کنــد. به همین 
ترتیب زمســتان در ايران مترادف است با تابستان 

در استرالیا. 
از طرفی اســترالیا به ايالت های متفاوت تقسیم 
شده است. ايالت شــرقی کويینزلند است که شهر 
بريزبن در آن واقع شده و ايالتی که در جنوب شرقی 
قرار دارد نیو ساوث ولز اســت و شهر سیدنی در آن 
است. متأسفانه در ســال میالدی 201۹ میالدي 
به علت خشک ســالی و کم بودن بارش ها در فصل 
بهار و تابستان که اين روزهاست، اين دو ايالت دچار 
آتش سوزی های پراکنده شــدند. اين اتفاق اين بار 

خیلی زودتر از حد معمول خود، يعنی ماه سپتامبر، 
آغاز شــد. همین باعث گرم تر شدن هوا و گسترش 
آتش سوزی ها شــد. اين آتش ســوزی ها در نقاط 
مختلف، ماه هاست که ادامه دارد و اين امر باعث شد 
که نخست وزير استرالیا سفر خود در تعطیالت سال 

نوي2020 را نیمه کاره رها کند و برای مديريت 
بحران به استرالیا بازگردد.

 متأسفانه  دامنه ی آتش سوزی ها 
تا ايالت های ديگر هم گسترش 

پیــدا کــرده و هم چنــان 
آتش نشــانان، ارتش و مردم 
داوطلب درحــال کمک به 
مهــار آتــش، خالی کردن 
مناطق مســكونی و نجات 
حیوانــات گیــر افتــاده در 

جنگل و آتش هستند. 
گفته شده است که حدود  1۶ میلیون هكتار از 
جنگل های استرالیا سوخته و حدود نیم میلیارد از 
انواع جانوران شــامل کواالها، کانگروها و... قربانی 

آتش شده اند.
به نظر می رسد دود ناشی از آتش سوزی ها نه تنها 
بر روی شــهر های کوچک و بزرگ اســترالیا سايه 

افكنده، بلكه تا حدود نیمی از کره ي  زمین را نیز در 
برگرفته است. کماکان تالش ها برای اطفای حريق 

ادامه دارد.
 اهالی استرالیا که در نزديكی اين مناطق زندگی 
می کنند مدام با بوی آتش و دود مواجه هســتند. 
تصويرهای دل خراش حیوانات ســوخته، همه ی 

جهان را متأثر کرده است.

کابوس آتش در استرالیا
  آرش خاني )خبرنگار هفته نامه ي دوچرخه، استراليا(
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بي شــك نگین ســن پترزبورگ، موزه ي »آرمیتــاژ« اســت. آرمیتاژ یا 
»هرمیتاژ« به فرانسوی یعنی جای خلوت و دنج. این كاخ در ابتدا به عنوان قصر 
زمستانی امپراتوران روسي استفاده می شــد. جمع آوري یكي از بزرگ ترین 
مجموعه های متنوع آثار هنری جهان از زمان سلطنت »كاترین كبیر« در سال 
1764میالدي با خرید حدود 220 نقاشی شروع شد. او آن ها را در نگارخانه ي 
شخصی خود قرار داد و آن را »گوشه ي عزلت من« نامید. كاترین نمایندگانی 
را به اروپا فرســتاد تا مجموعه های هنری را یافته و خریداری كنند. عالقه به 
جمع آوری عتیقه و جواهر به این اشتیاق افزوده شد و مجموعه ي ارزشمندی 
در آن جا گرد آمد. البته تنها تعداد معدودي از افراد اجازه ي ورود به نگارخانه و 
تماشای این آثار هنری را پیدا می كردند. تا جایي كه در یكی از یادداشت های 
كاترین آمده اســت: »تنها موش ها و من می توانیم این زیبایی ها را تحسین 
كنیم«. بعدها طي حكمی تعداد80 تا 100 گربه در محوطه ي كاخ رها شدند 

كه كارشان نگه داری از آثار در برابر گزند موش ها بود! 
 این سنت در زمان امپراتورهای بعدی نیز انجام شد و آثاری از »لئوناردو 

داوینچی« و»رافائــل« از ایتالیا خریداری شــد. به تدریج بــا قرار گرفتن 
مجموعه ي عتیقه جات دره ي »پازیریــك«، گنج »تروا« و دیگر مقبره هاي 
باســتانی در جنوب روســیه، این مجموعه غنی تر شــد و امروزه این موزه 
مجموعه اي است شامل حدود سه میلیون از شــاهكارهای هنري جهان با 

قدمتی برابر با عصر حجر تا به امروز.
در طبقه ي سوم این موزه می توان از آثار ایرانی شامل سالن هنر صنعت 
نقره ي ساسانی، سالن هنر های فلزی ایران، سالن مینیاتورهای ایرانی، سالن 
سرامیك و كاشی ایرانی و ســالن نقاشــي هاي قاجاري بازدید كرد. فرش 
»پازیریك« كه از قدیمي ترین فرش هاي جهان اســت نیز در آرمیتاژ قرار 
دارد. این فرض كه قدمت آن به 2500 ســال قبل مي رسد در سال 1328 
خورشیدي در محلي به نام پازیریك در مغولستان كشف شد. مطالعه هاي 
روي این فرش از جمله شــباهت نقش هاي آن با طرح هاي تخت جمشید، 
چهره و كاله ایراني سواركاران روي فرش، گوزن هاي زردخال كه بومي ایران 

بوده اند و...، همگي نشان دهنده ي قدمت قالي بافي در ایران است.

از پنجره ي هتل، درفاصله ای نه چندان دور در انتهای خیابان پراســپكت نوســكي، صومعه اي دیده می شــود. این صومعه به نام 
»الكساندر نوسكی« سردار قرن سیزدهم و فاتح جنگ با سوئد است و از قدیمی ترین ساختمان های سن پترزبورگ به شمار مي رود. 
در دو طرف محوطه ي ورودي صومعه كه نام دیگر آن »الورا« است، دو گورستان قرار دارد. گورستانی با فضایی اسرارآمیز؛ باغ هاي 
كوچكي كه در البه الی درختانش سنگ هاي یادبودها و سنگ هاي مزار كوچك و بزرگ است با مجسمه هایي كه برخي از آن ها چهره ي 

صاحب آن را نشان مي دهد؛ در برخي هم فرشته هایي هستند كه گویا محافظ هاي ارواح درگذشتگان اند.
همراه بلیت، برگه اي داده  مي شود كه نقشه، نام و محل دفن درگذشتگان را مشخص كرده است. این جا آرامستان شخصیت های 
بزرگی روسی است. از میان چندصد شخصیتي كه در آن آرام گرفته بودند، چندتایي آن قدر بزرگ و تأثیرگذار بودند كه تقریباً تمام 
گردشگران آن ها را می شناختند؛ »فئودور داستایوفسكي« از غول هاي ادبیات جهان، خالق رمان هایي مثل »جنایات و مكافات« و 
»برادران كارامازوف«؛ »پیوتر ایلیچ چایكوفسكی«، غول آهنگ سازي جهان و خالق »دریاچه ي قو«؛ »نیكوالي ریمسكي كورساكوف«  

خالق سوئیت سمفوني »شهرزاد«؛ »ایوان شیشكین«، نقاش ناتورالیست مشهور روسیه و...

موش و گربه

آرامگاه غول ها

در سن پترزبورگ غذاهاي روسي بسیاری پخته و سرو می شود 
كه بی شــك معروف ترینشــان »بیف اســتروگانوف« است. گفته 
می شود نخستین بار سرآشــپزي فرانســوی كه برای خانواده اي 
اشرافی در سن پترزبورگ كار می كرده، غذایی را با گوشت و خامه 
ابداع كرد كه آن را به خاطر نام كارفرمایش »كنت پاول الكساندرویچ 

استروگانوف«، بیف استروگانوف نامید. 
این غذا به خاطر تهیه ي ســاده وطعم خوش مزه، در سراســر 

دنیا محبوبیت دارد. بــرای تهیه ي این غذا 
برش هاي گوشت را با كره، پیاز و سیر تفت 
می دهند تا برشته شود. بعد كمي به آن آب 

اضافه می كند و مي گذارند یك ســاعت  بپزد تا 
گوشت كاماًل نرم شــود. در یك ربع آخر، یك فنجان 

آب گوشــت را با آرد، تركیب و به مواد اضافه می كنند. در 
پنج  دقیقه ي آخر نیز قارچ خردشده، خامه، نمك و فلفل سیاه به 

آن اضافه و وقتی سس به غلظت مناسب رسید، غذا را سرو می كنند.
بیف استراگانوف را می توان با پوره ي سیب زمینی، سیب زمینی 

سرخ كرده، سبزیجات یا همراه برنج، پاستا و نودل سروكرد.

ساده،  اما خوش مزه
كي
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سفربهسنپترزبورگ

   ادامه از صفحه ي  1
خیابان پراسپكت نوسكي، آثار بســیاری را در خود جای داده است؛ موزه ي آرمیتاژ، 
میدان قصر، كلیسای كازان، میدان قیام، ایستگاه تاریخی راه آهن و...كه همگی در فهرست 
میراث جهاني یونسكو ثبت شده اند. هم چنین مكان های تاریخی دیگری مانند كلیسای 
اسحاق )ســنت ایزاک(، بزرگ ترین كلیسای ارتدوكس روســیه، كلیساي خون مقدس، 
مجسمه ي پتر كبیر، كلیســا و قلعه ي پتروپاول و... در نزدیكی این خیابان قرار گرفته اند. 
فروشگاه ها و رستوران های بســیاری نیز در این خیابان قرار گرفته آند كه آن را در تمام 

شبانه روز بیدار و جریان فعال زندگی را جاری می سازد.
این شــهر به خاطر موقعیت جغرافیایی و معماری خاصش، لقب های بسیاری به خود 
گرفته است؛ خود روس ها به این شهر به خاطر دسترسی اش به آب هاي آزاد، »پنجره اي به 
اروپا« می گویند. »ونیز شمالی« نیز لقب دیگر آن است كه به خاطر معماری و كانال های 
آب رودخانه نوا در سطح شهر انتخاب شده است. هم چنین قرارگرفتن سن پترزبورگ در 
شرق خلیج فنالند و در منتهي الیه شمال غرب روسیه، باعث شده تابستان ها آن قدر طوالنی 
شود كه تابش خورشــید نگذارد شهر تاریك شــود و در طول روز، هوا روشن یا به حالت 
گرگ و میش است و به همین خاطر آن را شــهر »شب های سفید« نیز مي نامند. »موزه ي 
روباز« و »شــهر جزیره ها« نیز دیگر لقب های این شهر اســت. بد نیست بدانید »سردار 
آزمون« فوتبالیست ملی پوش كشورمان هم در حال حاضر یكی از محبوب ترین بازیكنان 

تیم »زنیت سن پترزبورگ« است.

ونيز   + فـلورانس = 
سن پتـــرزبورگ
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سرد است هوا، سرد، ولی این جگر من
می سوزد و آتش زده بر بال و پر من

برف آمده، کوالک  شده در دل تنگم
سرمای غریبی ست، نچایی پسر من!

یک شهر همه خواب و تو بیدار در آن کوه
بیدار کسی نیست، کسی، دور و بر من

صدبار اگر بار مرا برده ای ، این بار
بار تو گران است، گران، بر کمر من

ای کاش به جای خبر یخ زدن تو
در حافظه ی شهر بپیچد خبر من

سرد است هوا، سرد، زمین سرد، زمان سرد
آسوده بخوابی پسر کولبر من!

فرهاد جان، برادر ُکرد من

ای برف و یخ، لباس زمستانت

ها پس کجاست شادی و لبخندت؟

ها پس کجاست ماندن آسانت؟

اصاًل چرا برای دو لقمه نان

راهی کوه های خطر گشتی؟

فرهاد جان برادر کرد من

دیرآمدی و یخ زده برگشتی!

تو اولین نبودی و می دانم

بعد از تو هم حکایت رفتن هست

اما چه کار می شود آیا  کرد؟

باید مسیر کوه و کمر را بست؟

فرهاد جان، برادر کرد من

حالم بد است و اشکم و غمگینم

یخ می زند تمام دل و دستم

دست تو را که یخ زده می بینم

درسینه ام آواز پری پنهان است
خاکستر من، شعله وری پنهان است

ویران شده ام ولی َسِرپا هستم
درشانه ی من کوله بری پنهان است

درون سوز و برف و باد یخ زد
بدون ناله و فریاد یخ زد

نه در بند قفس ماند و نه دانه
قناری، کوچک و آزاد، یخ زد

بار تو
 گران است

  شاهين رهنما

  محمدرضا رستم پور

در 
شانه ي من

قناری
  پروانه شيرازی)لعيا(

فرهاد، برادر 
ُکرد من!

آزاد فرهاد
 شعرها: حسين توالئی

  عباسعلی سپاهی یونسی

دردناک ترین حرف ها
                    در گلو گیر می کنند

عاشقانه ترینشان
                    در چشم

حرف هایی هم هستند
که در مشت گیر می کنند؛

                    عاشقانه های دردناک

حرف های گلوگیر
                    با بغض شنیده می شوند

حرف های چشم گیر
                    با اشک

اما
کسی آیا 

تاب شنیدن آن حرف ها را داشت؟
اگر

مشت یخ بسته ی فرهاد باز می شد

میرزای بزرگ جنگل های دیروز!
                    که در کوه های برفی تالش از پا درآمدی

صد سال بعد از تو
ما هنوز دل تنگیم

هنوز دردهایمان را باید به کوه بگوییم
هنوز در جنگیم

یک شب
در همین حوالی

در کوه های برفی مریوان
آزاد، اسیر کوالک و سرما شد

تو به خاطر وطن به کوه زدی
او به خاطر نان

و این هر دو
داستان ناتمام زخمی ست

که هر بار
هزار هزار بار

                    سر  باز می کند
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لحظه هاي ساده ي 
سرودنم درد مي کند *

پنج شاعر شعر نوجوان  
براي نوجواني يخ بسته ي كولبران چنين سرودند...

* تيتر صفحه، سطري از شعر 
»درد، نام دیگر من است«

 اثر زنده یاد »قيصر امين پور«
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دنیای جوانی
دوچرخــه جان، یک ســال دیگر 
بزرگ شدی. رکاب زدنت را به دنیای 

جوانی تبریک می گویم رفیق جان.
بدان هر جا و در هر زمانی در خاطرم 
هستی. تولدت مبارک دوچرخه جانم.
همراه ابدی تو
آسنات موسایی
19ساله از کرج

شیرینی پنج شنبه
چای با شــکر شــیرین می شود و 

لبخند با شکرخند.
پنج شنبه شده و باز هم پنج شنبه ی 

ما با دوچرخه شیرین می شود.
کوثر عباسی
1۲ساله از ایالم

دوست نوجوان ۵۰ ساله
دوســت کاغذی عزیزم، امســال 
آخرین سالی اســت که به عنوان یک 
نوجوان تولــدت را تبریک می گویم 
و به تــو حســودی ام می شــود که 
همیشــه نوجوان می مانی. امیدوارم 
40، 50ساله شــوی، آن وقت من یک 

دوست نوجوان 50ساله دارم! 
ليال قرمزچشمه
17ساله از تهران

آالرم پنج شنبه ها
دوچرخه ی عزیز، نمی دانم زمانی  
که دیگر نوجــوان نباشــم و فرصت 
خواندن هفته نامه را نداشــته باشــم 
چه طــور می توانــم بــا آالرم ذهنم 
کنار بیایــم که پنج شــنبه ها دکه ی 

روزنامه فروشی را یادآوری می کند!
تولد ۱۹سالگی ات مبارک، 
عادت خوب من
فاطمه حبيب نژاد
17ساله از تهران

جوهر ذهن
چه تناقــض بزرگی اســت، وقتی 
نمی فهمی گــذر زمان چــه وصفی 
دارد. به اندیشــه ات وسعت می دهد و 

حوصله ات را کوتاه می کند. 
اما تــو مرز هــای ایــن تناقض را 
می شــکنی و قلمــی را که وســعت 
اندیشــیدن را بــا بی حوصلگــی 
می چرخاند، از نوشتن محروم می کنی 
و در شــگفتی ذهن جوهــر حوصله 

می ریزی.
تولدت مبارک جوهر ذهن
نرگس خورشيدی 
17ساله از خرم آباد

عدد سنمان بزرگ تر می شــود و عدد دغدغه هایمان نجومی. گاهی فکر می کنم 
چه قدر تغییر کرده ام. ولی تو همانی ؛ نام ها یادت می ماند، حال بدمان را درک می کنی 
و در دل خودت، بین صفحه هایی که کم  شــده، جایمان می دهی. صفحه ها آرشــیو 
می شوند تا سال ها بعد، خیلی اتفاقی، وقتی از روزهای خوش گذشته صحبت می  شود، 
یادمان بیفتد به تو. اتاقمان را بهــم بریزیم و چند برگه دوچرخــه پیدا کنیم. فالن 
شماره ای باشد که اولین بار شعرمان چاپ شده یا روزی که خبرنگار افتخاری شدیم. 
کیفور شویم و دوباره از نو ۱3ساله شــویم. تو یادت می ماند. حال خوبمان را مکتوب 

می کنی و عین سند منگوله دار به دستمان می دهی.
دوچرخه بودی، دوچرخه هســتی، دوچرخه خواهی ماند. تو دوست خیلی از ما 
نوجوان ها هستی. دوست ها همیشه کنار دوستانشــان می مانند. هرجا که خیالمان 

پرکشید، تو رکاب زدی و همراهمان شدی. 
این بار ما باید نامت را یادمــان بماند و ۱5 دی را. روز خاصی هم هســت. کم کم 
زمستان می شکند و بعد از آن خورشید گرم تر می تابد و بهار نزدیک تر می شود. خیلی 

الهام بخش است و جان می دهد برای متولدشدن یک  هفته نامه ی نوجوان.
دوست گرفتار تو
وجيهه جوادی، 18ساله از نجف آباد

نامتیادمانمیماند

تولدت
مبارك!

تقدیر، سرنوشت یا هرچیز دیگری تو را سر راهم قرار داد. آن روز آفتابی، وقتی پدر تو را برایم آورد، در زندگی  ام 
متولد شدی و من به آینده ام افتخار کردم، به خودم، به تو و به خبرنگارهایت.

به آینده ای روشن فکر می کردم، آینده ای که دوستان صمیمی هم شویم. طولی نکشید که دوست شدیم، ولی نه 
دوست صمیمی  و من از برآورده نشدن آرزوهایم آزرده خاطر بودم. تو به من امید بخشیدی. به من قول دادی اگر در 
برابر شکست دوباره بلند شوم و به سمت آرزوهایم محکم قدم بردارم و شکست را پشت سر بگذارم، پیروز می شوم.

تولد ۱۹سالگی ات مبارک دوست صمیمی من، دوست همراهم.
خیلی خوشحالم که با تو آشنا شدم و برای تمام خوبی هایی که به من کردی ممنونم.

برایمان بمان تا ابد تا برایت تبریک تولد بنویسم.
دوست همیشگی ات
زهرا آهنگران ، 16ساله از تهران 

دوست صمیمی من

امروز و در همین جایگاه گران قدر، به مقدساتم سوگند یاد می کنم که نه بی معرفتم، 
نه تو از یادم رفته ای که تولدت را دیر تبریک می گویم. باور کن که تمامی مشکالت زیر 
سر حافظه ی جفاکارم است که گاهی باعث می شود روز پدر، روز مادر، روز تولدشان 
و روز تولد خواهرم و... را هم فراموش کنم و بگــذارم یک ماه بعد و یک هویی تبریک 

بگویم. 
همیشه مطمئن بودم که این فراموش کاری، جایی مصیبتی می شود که در آسمان 
مانند عقابی تیزبال چرخ می زند و بر سرم فرود می آید، ولی اگر تو مرا ببخشی و این 
تبریک ته دیگ شــده و به دردنخور را بپذیری، با مشارکت یک دیگر این عقاب فاجعه 
را می فرستیم دنبال نخودسیاه تا در جا و زمان دیگری به خاطر خیانت کاری حافظه  

بر سرم پر بگشاید.
ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است

به آب و رنگ و خال و خط، چه حاجت روی زیبا را
تولدت مبارک رفیق همیشگی
سيدمحمدصادق کاشفی مفرد، 18ساله از کرج

یکتبریکتهدیگشده!

نوشتن، پس از خواندن، همیشه برایم جذاب ترین کاری بوده که یک انسان می تواند در زندگی اش انجام دهد... و خوب به خاطر 
دارم چه قدر حضورت برایم، که تازه گام های اول نوشتنم را برمی داشتم، یاری رسان و امید بخش بود.

از همان اولین باری که دستم در دست های کاغذی ات قرار گرفت، در چشم هایت یک دنیا معنا و انگیزه و دوستی بود، چشم هایی 
که قرار بود گام هایم را در مسیرم محکم تر کند. 

دوچرخه برای من حسی فراتر از چیزی است که می توان از یک هفته نامه انتظار داشت، حسی ماورای واژه ها و شعرها. دوچرخه 
برای من شبیه کسی اســت که گاه گاه مرا از میان کتاب ها و اضطراب کار هایم بیرون می آورد و به نوشیدن چای دعوت می کند، 

از فرداها جدا می کند و به تماشای امروز می رساند. دوچرخه دوستی است که می توان ساعت ها بی دغدغه با او گرم صحبت شد. 
امیدوارم در آینده برایت خبرنگار بهتری باشم و بیش تر بنویسم.

سبز و مانا باشی و همیشه رکاب بزنی، دوچرخه جان
مهسا حيدری، 17ساله از فریدون شهر

دوچرخهمرابهچايدعوتميكند!
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تو
در زمستان متولد شدی

در هیاهوی باد
در میان آدم برفی های بی جان

اما بخشنده بودی
و بهار به نوجوانی بخشیدی

و به تمام درختان
و شاخه های تهی از برگ 

مهربانی هدیه کردی
دوست بخشنده ی من

تولدت مبارک!
مریم خالقی هرسينی
18 ساله از تهران
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تصویرگري: 
ناهيد سليميان



در یکی از طبقــات موزه ي ملی 
ایران، دری هســت که وقتی از آن 
عبور می کنید مانند تونل زمان به 
سفري دریایی و دور و دراز می روید. 
سفری که هم ما را به ۲۵۰۰ سال پیش 
از میالد و یا اواخر سلسله ی قاجار و 

هم اوایل دوره ي پهلوی مي برد! 
نمايشگاه »انســان و دريا« با موضوع 
مروري بر هزاران ســال ارتباط انسان و 
دريا، از 25 آذر آغاز شده و برگزاري آن 
تا 25بهمن در مــوزه ي ملي ايران ادامه 
دارد. در اين نمايشگاه می توانید تکه ی 
کوچکی از تمدن چندين هزارســاله ي 

ايران را ببینید.
بنابــر گفتــه ي »جبرئیل نوکنده«، 
مديــر موزه ي ملــی ايــران، يافته های 
باستان شناسی نشــان می دهد ايرانیان 
در گذشــته های دور، از منابع دريا برای 
تأمین مايحتاج خود استفاده می کردند. 
نمونه  ی ماکت قايق ســفالی شــوش، 
توان بــاالی مردمــان اين ســرزمین 
در کنتــرل، بهره برداری و اســتفاده ی 
هوشــمندانه از دريــا در ۶2۰۰ ســال 
پیش را روايــت می کنــد و در دوره ي 
امپراتوری هخامنشــی و حفــر کانال 
 سوئز، تســخیر دريا توســط ايرانیان به

 اوج خود می رسد.
در اين نمايشگاه، ابزارآالتی وجود دارد 
که گواه اين گفته هاست؛ مثل مهره های 
صدفی غاريافته ي لرســتان در دوره ي 
پارينه ســنگی يا ُمهر گلــی از خزانه ي 
تخت جمشید در فارس که برای۴۶۰ تا 

۴۹2 سال پیش از میالد است. 
در مقاله ای با عنوان »تجارت دريايی 
ايران و هند در دوره ی باســتان« آمده 
است: »بازرگانان خلیج فارس در هند با 
فروش کاالهای خود، انواع کاالهای ديگر 
را می خريدند. لباس های حرير، استبرق، 
قرنقل )میخک(، دارچین، فلفل، زعفران، 
هل، کتیرا، صدف، عاج، مرواريد، مرجان، 
عطر، روغن ماهی و محصوالت دريايی. 
بازرگانان هندی نیــز کاالهای خود را از 
طريق دريای عمان به يمن و َحضَرموت 
می بردند و تجار يمنی آن را به حبشــه، 
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وجــود دارند که نشــان دهنده ی وجود 
بازرگانــان و تجار اند؛ مانند ســکه های 
ســیمین در شوش خوزســتان از زمان 
هخامنشــیان، ســکه ي زريندر سیراف 
بوشــهر از کنســتانتین دوم دوره ي 
بیزانــس، ســکه ي ســیمین در بندر 
ماهشهر خوزســتان در دوره ي ساسانی 
و ســکه ي ســیمین دوره ي الیمايی از 
۱۴۷ سال پیش از میالد تا 22۴ میالدی. 
هم چنیــن ظرف هايــی از مجموعه ي 

شــیخ صفی الدين اردبیلی و بخشی از 
مجموعه ي امیرآباد  الهیجان )محموله ي 
کشتي( هم هستند که در اواخر دوره ي 
قاجــار و اوايــل پهلوی بوده  اســت. به 
هرحال در اين مــوزه، ۱۶۰ اثر تاريخي 

مربوط به دريانوردان به نمايش درآمده 
است. اگر می خواهید اين سفر را خودتان 
تجربه کنید، بین ســاعت ۹ صبح تا ۱۷ 
در موزه ي ملي ايران )ابتــداي خیابان 

سي تیر( باشید.

دریاها به  ران سفر  هزا
  طاهره نمرودی

گشتي در نمايشگاه »انسان و دريا« در موزه ي ملي ايران

مصر، فینیقیه، فلسطین و مغرب منتقل 
می کردند.«

در میــان گنجینه های مانــده از آن 
دوران، عالوه بر وسايل مورد استفاده ي 
مردمان اين ســرزمین ها مانند قاشــق 
صدفی ساســانیان در شــوش يا ظرف 
سنگی،  وســمه جوش مفرغی و پیه سوز 
از سنگ گچ که همگی در سیراف بوشهر 
کشف شــده اند و برای سده های اولیه ي 
اسالم هســتند، ابزارها و ظرف هايی هم 

ني
خا

آقا
ن 

دي
رال

هي
و ظ

ي 
جت

 به
سن

رح
مي

ر ا
اث

ظرف برنزي با نقش برجسته ي ماهي، شهر 
سوخته، سيستان و بلوچستان، 1800 تا 

2500 پيش از ميالد

طرح و نقاشي كشتي در نسخه ي خطي »فرح نامه« نوشته ي »ابوبكر ابن 
ابوسعيدجمالي« معروف به »يزدي«، سال 580 هجري قمري

نقشه ي خليج فارس، نسخه ي خطي، ترجمه ي »مسالك الممالك«، تأليف 
»ابواسحاق ابراهيم استخري«، سال 726 هجري قمري

نسخه ي خطي، 
ترجمه ي فارسي 

»عجايب المخلوقات« 
اثر زكرياي قزويني، 
سال 922 هجري 

قمري

سكه ي مسين با خط 
چيني، بندر سيراف، 

بوشهر

 يا قايق چوبي 
»كالز«

ايستگاه
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