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در روزهای بعد از سیل

پيك اميد در سيستان و بلوچستان

نام «فرهاد حسن زاده» در فهرست نهایی
جایزهی هانسکریستن اندرسن 2020

نویسندهی «زیبا صدایم کن»
باز هم درخشید!

عكس :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

حتماً «فرهاد حسنزاده» ،نویسندهی کتابهاي کودکان و نوجوانان را میشناسی؛
همان که رمانهاي «هستی» و «زیبا صدایم کن» را نوشته و داستانهاي «عقربهای
کشتی بمبک» و كتابهاي «کوتیکوتی» را برای شــما خلق کرده است .همان که
تعداد کتابهایش حاال به  100رسیده؛ فکرش را بکن او تاکنون  100کتاب نوشته
است .او یکی از همراهان قدیمی هفتهنامهی دوچرخه هم است و سالهاست در این
هفتهنامه برای شــما قلم زده و طنزها و داســتانهای زیبایش ،همیشه زینتبخش
دوچرخه بوده است.
به گزارش هفتهنامهی دوچرخه و به نقل از پايگاه اطالعرساني «دفتر بينالمللي
كتاب براي نســل جوان» ( )IBBYكه وظيفهي انتخاب نامزدهــاي اوليه ،نهايي و
برندهي جايزهي جهاني هانسكريستين اندرســن را برعهده دارد ،فرهاد حسنزاده
به فهرست نهايي اين جايزه در سال  2020راه پيدا كرد .نام او در کنار ماریا کریستینا
راموس (آرژانتین) ،بارت مویرت (بلژیک) ،مریاود موري (فرانســه) ،پیتر اســوتینا
(اسلوونی) و ژاکلین وودسون (آمریکا) در فهرست نامزدهای نهایی این جایزه كه به
نوبل ادبيات كودك نيز مشهور است قرار دارد.
البته فرهاد حسنزاده در سال  2018ميالدي هم به فهرست نهایی این جایزه راه
پيدا كرده بود و بعد از این اتفاق ،ناشرانی از کشورهای چین ،کرهی جنوبی ،ترکیه و
ارمنستان خواهان انتشار و ترجمهی کتابهایش شدند؛ از جمله «گئورک آساتوریان»
كه مترجم ارمنی کتــاب «زیبا صدایم کن» اســت .آخرین کتاب این نویســنده و
طنزنویس ایرانی« ،آهنگی برای چهارشنبهها» نام دارد.

یک کارآموز زبر و زرنگ

نکاشفسیارهیجدید
نوجوا ِ

یادتان هست در صفحهي کافهعلم هفتهی قبل ،دربارهي سیارههای خورشیدی
نوشتیم و «میشل مایور» را شناختیم؛ کســی که با همراهي گروهش توانست اولین
سیارهي فراخورشیدی را کشــف کند .حاال یک نوجوان زبر و زرنگ هم توانسته پا در
کفش او کند و سیار هاي دیگر در این کهکشان بیانتها را کشف کند.
«وُلف کوكيي ِر» ،نوجوان ۱۷سالهای است که تصمیم گرفت تعطیالت تابستان را
بهعنوان کارآموز در سازمان ناسا بگذراند .کار او در ناسا ،بررسی اطالعات پرتوهایی بود
که از طریق ماهوارهي «نقشهبردار فراخورشيدي گذران» كه به اختصار به آن «ت ِس»
( )TESSمیگويند ،به زمين باز میگشتند و تنها بعد از سه روز ،ولف توانست سیار های
جدید کشف کند .در این سه روز ،زمانی که او به منظومهی شمسی و نورهایی که سالها
از ما دور هستند نگاه میکرد ،متوجه شد چیزهایی مانع نور دو ستارهاند.

ولف میگوید« :تلســکوپ را به مربیام دادم ،ما به اطالعاتی از ستارهها نگاه و به
دو شــیب اضافی در نور توجه کردیم .بعد ارزیابی كرديم ،چیزی کــه دیدهایم واقعاً
میتوانست یک سیاره باشد».
سرانجام معلوم شــد واقعاً او سیارهاي جدید کشــف کرده که 6/9برابر بزرگتر از
زمین است .یعنی به گفتهي ناسا ،این سیاره اندازهای بین سيارهي نپتون و زحل دارد
و ۱۳۰۰سال نوری از زمین دور است .نام آن ســياره را بر خالف پیشنهاد برادرش که
میگفت اســمش را ولفتوپیا بگذارند ،بهنام «تياوآي  8331بي» ()TOI 1338 b
گذاشت .ناســا این خبر را در ســایت خود اعالم کرد و با تأیید این کشف ،مقالهای با
همکاری این نوجوان در مجلهي «ســاینتیفیک ريویو» منتشر و اعالم کرد که این
سیاره بهنام «تياوآي  8331بي» نامگذاری شده است.
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حاال ســيل رفته و ِگلها ماندهاند .تمام كتابهاي مدرسه
ال همه از سرتا
گلي شــدهاند؛ خانهها ،لباسها ،كفشها و اص ً
پا گلياند.
در اينروزهاي خيــس و گلآلــود ،کاروان امداد فرهنگی
«پیکامید» از سوي کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
به استان سيســتان و بلوچستان رفته تا شــادي را به مناطق
سيلزده ببرد.
بــه گــزارش ادارهي کل روابطعمومی و امــور بینالملل
کانون پرورش فكري ،بهدنبال وقوع سیل در استان سیستان
و بلوچســتان جمعی از مربیان کانون از روز  ٢٧دي ،به ميان
خانوادههای آسیبدیده رفتند و به اجرای فعالیتهای فرهنگی
و هنری براي كودكان و نوجوانــان پرداختند تا اميد را به اين
سرزمين گلآلوده از سيل بازگردانند.
قصهگویی ،شعرخوانی ،بازی خالق و برگزاری کارگاههای
نقاشی ،اریگامی ،ســفالگری و اجرای مسابقه بين كودكان و
نوجوانان از جمله فعاليتهاي اين مربيان است .تماشاخانهی
ســیار کانون پرورش فکری هم با پخش فیلمهای پویانمایی
کانون و اجرای گروه نمایشــی «خاک» در منطقه فعال است.

خودروهای مراکز ســیار کانــون پرورش فکــری کودکان و
نوجوانان از پنج استانهرمزگان ،خراســان جنوبی ،کرمان،
بوشهر و سیستان و بلوچستان با حضور مربیانی از سراسر کشور
به صورت داوطلبانه و در گروههای مختلف ،کاروان پیک امید
را همراهی میکنند.
مربیان كانون پــرورش فكري نيز فعالیتهــای خود را در
روستاهای گنبدعلوی ،گنبد سهپایه ،چاهکیچی و شهرستان
هودیان استان سیستان و بلوچستان آغاز کردهاند و در روزهای
آینده به دیگر روستاهای آسیبدیده خواهند رفت.
بنا به اين گزارش دامنهی فعالیتهای کانون پرورش فكري
كودكان و نوجوانان در مناطق ســیلزده اســتان سیستان و
بلوچســتان گســترش پیدا میکند و گروههای بیشتری از
مربیان مراکز فرهنگیهنری به این مناطق اعزام خواهند شد.
طرح امداد فرهنگی پیک امید کانون پرورش فکری با هدف
خدماترســانی به کودکان و نوجوانان مناطق کمبرخوردار،
کار مشــترک معاونت فرهنگی و بســیج کانون پرورش است
که با حضور مربیان داوطلب کانــون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان برگزار میشود.

آتليه :علــي مولوي(مديــر هنــري) ،عليرضا صفري
(صفحــهآرا) ،ابراهيم رستميعزيزي (مسئول هماهنگي)،
و با سپاس از بخشهاي مختلف روزنامهي همشهري
صندوق پستي دوچرخه19395-5446 :
تلفن  / 23023100 :نمابر23023591 :
پست الكترونيكيdocharkheh@hamshahri.org :
دوچرخه را آنالين بخوانيد:
docharkheh_weekly
www.hamshahrionline.ir/service/children

گروه ضمائم همشهري ناشر نشريات:
دوچرخه ،استانها ،محله
عج
نشاني :تهران ،خيابان وليعصر
نرسيده به پاركوي ،كوچهي تورج
شمارهي ،14روزنامهي همشهري
(طبقهي پنجم :دوچرخه)
تلفن 23023100:
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تصويرگري :كارولين رايت

سرودی برای سفر مادر
برای شهادت حضرت فاطمه

کوچک که بودیم ،شبها مادر آهسته
به اتاق سرک میکشید تا مطمئن شود
خوابیدهایم .بعد پیشانی ما را میبوسید،
پتویمان را مرتب میکرد و بیســروصدا
چراغ را خامــوش میکــرد و میرفت.
آنروزها با خودم فکر میکردم هیچکس
نمیتوانــد شــب را اینطور زیبــا كند.
شب ،امن میشــد در پناه مهربانی مادر

و بوســهی او تضمینی بود برای اینکه
تا صبح خوابهای زیبا و رنگین ببینیم.
یک شــب که مادر چراغ را خاموش
کرد و از اتاق بیرون رفــت ،با خودم فکر
کردم اگر شبي مادر در خانه نباشد ،اگر
به سفری کوتاه رفته باشد که برای من به
اندازهی یک عمر خواهد گذشت ،آنوقت
چه میشــود؟ چهکســی حواســش به

س

خاموشکردن چراغ خواهد بود؟ چهکسی
پتو را رویمان میکشــد و پیشانیمان را
میبوسد؟ چهکســی دنیایمان را جای
امنــی میکند؟ بعد از آنشــب این فکر
دیگر از ســرم بیرون نرفت .گهگاه به این
فکر میکردم کــه زندگی بــدون مادر
چگونه است؟
فاطمهس ،مادر همهی دنیاست .حاال

سرزمینآرزوها

مــادر چنــدروز دیگــر به ســفری
دور خواهد رفــت و خانــه ،تنها خواهد
مانــد .وقتی مادر نیســت اهالــی خانه
ســاکتتر از همیشــهاند .حرفهــای
کمتــری گفتــه میشــود و هرکــس
ســرگرم کارهــای خودش میشــود،
اما همین که قرار باشــد مــادر برگردد،
انــگار کــه بهــار میخواهد بــه جهان
بازگردد ،همه را شــور و شوقی شگفت
فرا میگیرد و همه خانه را آمادهی آمدن
مادر میکنند و از تصور اینکه او به زودی
به خانه برمیگردد؛ احساس خوشبختی
محض میکنند .اما مــادر به خانهای که
در کوفه است باز نخواهد گشت .بچهها با
چه شور و انگیزهای خانه را برای رسیدن
مادر مهیا کنند؟ حتماً خانهی کوفه شبیه
خانههای دیگری است که جای مادر در
آنها خالی است .حتماً آدمهای این خانه
کمتر حــرف میزننــد و پرندههایی که
همیشــه اطراف خانه آواز میخواندهاند
این روزها سکوت کردهاند.
اینروزها فرصت خوبی برای فکرکردن
به مادر است .به همهی مادرهای جهان
که هرقدر هم جغرافیا آنها را از هم دور
کرده باشد ،باز هم شبیه ه م هستند .دنیا،
برای داشــتن اینهمه مــادر به خودش
میبالد و از سفر همیشگی هرمادر ،بسیار
اندوهگين میشــود .فکر میکنم دنیا،
ســرودی برای مادران دارد .هروقت که
یکی از آنها ســفر میکند ،آن ســرود
غمگین را زمزمه میکند .ســرودی که
موسیقیاش ،آهنگ باد است و نغمهاش
ســکوت پرندهها .اینروزها صدای این
سرود غمگین را میشنوم .بادهایی که از
مغرب میوزند این موسیقی را به گوشم
میرســانند .میدانم قرار است مادری
18ساله به سفر برود.

الهه صابر

ما همیشه فکرهای تازهای داریم که اگر وقت را تلف نکنیم
میتوانیم دنیایمان را با همان فکرهــا زیباتر کنیم .میتوانیم
کاری کنیم که هرشب ستارهها روی سر شــهر فرو بپاشند و
همه به اندازهی هم از زندگی لذت ببرند.
فردا روز بهتری است؛ به شرطی که امروز آبِ تُنگ ماهیها
را عوض کنیم و برای صدفهایش بگوییم که زندگیشان هنوز
ادامه دارد و آنها همیشــه ،در خانهی کوچک ماهیها ،زیبا و
ارزشمندند.
من میخواهم کفشهایم را جفت کنــم و به جای امروز و
فرداکردن ،همینحاال به شــهری که میخواهم آن را بسازم
سفر کنم .آنجا یک سرزمین پرماجراست؛ اما خیلی هم از ما
دور نیست .فقط باید برای رسیدن به آن تالش کرد .نام آنجا
سرزمین آرزوهاست و در آن همهچیز با اشاره برآورده میشود.
همهچیز برآورده میشــود چون همه مواظب لحظههایشان
هستند و هیچوقت هیچکس برای تالشی که میکند تردیدی
به دلش راه نمیدهد .و تو کسی هستی که در دل من انداختهای
چنین سرزمینی وجود دارد .به دلم انداختهای میشود چنین
دنیایی را ساخت .تو گفتهای من از روح خودم در شما دمیدهام
بنابراین شما هم میتوانید شــبیه به من سرزمینهایی زیبا را
خلق کنید .فقط کافی است حواستان را جمع کنید تا زمان را
از دست ندهید و فرصتهای خوببودن را از دنیا دریغ نکنید.
آنوقت آن سرزمین همین دنیای خودتان خواهد شد.

تصويرگري :مري اليزابت

اگر وقت را تلــف نکنیم هیچوقت دیر نمیشــود .یعنی به
همهی کارهایمان میرسیم و تازه شاید وقت هم اضافه آوردیم
و رفتیم دم پنجره و قطرههای باران را شمردیم .بهیاد سالهایی
که تعجب میکردیم از تعداد بسیار قطرهها و حتی میترسیدیم
از صدای غرش ابرها ،با اینکه مطمئن بودیم داریم با یک ترس
بیخودی خودمان را سرکار میگذاریم و آخرش هم خودمان
به گریههای خودمان لبخند میزدیم.
داشتم میگفتم که ما به اندازهی کافی وقت داریم تا بتوانیم
گلدانها را آب بدهیم .برگهای زردشان را جدا کنیم تا جان
بگیرند و بعد دســتمالي تمیز برداریم و همهجای خانه را برق
بیندازیم.
ما به اندازهی کافی وقت داریم برای اینکه زبالهها را از هم
تفکیک کنیم و استخوانهای غذای دیشب را برای گربهها کنار
بگذاریم .این چیزی از زندگی ما کم نمیکند که فقط از روی
مهربانی برای پرندهها دانه بپاشــیم و هیچوقت به شکار یا آزار
آنها فکر نکنیم تا آنها هم بتوانند از شدت شادی پرواز کنند و
غصه نخورند از اینکه عمرشان به سر رسیدهاست .درست مثل
ما که زندهایم و داریم به زندگی فکر کنیم .به اینکه احساس
خوشبختی چهقدر ساده بهدست میآید.
چیزی بــرای ازدســتدادن نخواهد بود اگــر قبول کنیم
هیچچیز نباید همیشگی باشد و ما اینقدر توانایی داریم که یاد
بگیریم خودمان زندگیمان را تغییر بدهیم.

یاسمن رضائیان

مادر به ســفری کوتاه و چندروزه نرفته
است .سفر مادر ،طوالنی است و او از این
سفر باز نخواهد گشت .با خودم میگویم
حتمــاً این شــبها دنیا مثــل کودکی
میشــود که پیــش از خــواب ،بهانهی
مادرش را میگیرد .دنیا منتظر میشود
تا مادر پیشانی ماهش را ببوسد و از برکت
بوسهاش تا صبح خوابهای زیبا ببیند.
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عكس :سايت ريليف اينترنشنال

وقتی دشتهای خشک سیستان
و بلوچستان ،دریاچههای بزرگی
شده بودند که ماشینها و خانهها
را میبلعیدند ،با خــود میگفتم
نمیشد این آبها را ذخیره کرد تا
مرهمی باشد برای روزهای کمآبی
مردم منطقه و عطش این دشتهای
خشکیده؟
نمیشد آ براهی عمیق اینجا
باشــد تا این آبها ،رهسپار رود و
تاالب شــوند و خانههای مردم را
خراب نکننــد؟ تا دا مهایشــان
نمیرند؟ تا برای فرار از ســیل روی
نخلهــای خرما پنــاه نگیرند و
گاندوها (تمسا حهای پوز هکوتاه)
در منطقه پراکنده نشوند؟ تا بتوانند
از پرآبشــدن تاالب جازموریان
لذت ببرند؟
«حمیدرضا خدابخشــی» ،کنشگر
آب و محیطزیست معتقد است که سیل
سیســتان و بلوچســتان از نظر بزرگی
روانآب و بــارش از دهــهی هفتــاد تا
اآلن ،سومین بوده اســت .او به خبرنگار
هفتهنامهي دوچرخه میگوید« :ســد
پیشــین» در بلوچســتان ،چهارهزار
مترمکعب سرریز کرده است .این برای
رودخانههای بزرگ خوزستان قابل درک
است .از سال  1395تا اآلن دوبار در سد
دز سرریز داشتیم که یکبار ششهزار
مترمکعب بر ثانیه بــوده ،اما رودخانهی
بزرگ دز کجــا و رودخانههای کوچک
سیستان کجا؟»
او درعينحــال معتقــد اســت كه
اطالعرساني گسترده و ســريع دنياي
امروز باعث شده كه ســيل ،گستردهتر
به نظر برســد درحالي كه در سالهاي
گذشته سيالبهاي بزرگتري در همين
منطقه رخ داده است.
امسال زیاد سیل نیامده؟ از عیدتا
به حال دوتا سیل بزرگ داشتیم؟
در كشــور ما ســال آبی از مهر آغاز
ميشــود و تا  31شــهریور ســال بعد
ادامه مييابد .اگر در یک ســال هجري
شمسی ،فروردین و دی ســیل دارید،
از نظر تقویم آبی ،ســیل فروردین برای
سال گذشته است .اآلن ما در سال آبی
 98 -99هستیم و این دو اتفاق در یک
سال شمسی و دوسال آبی رخ دادهاند.

دماسنج

وقتی دشتهاي سيستانو بلوچستان دریا شدند

كاش مىشد این آب را ذخیره کرد

نفيسه مجيديزاده

میگویند دورهی ترسالی رسیده،
این خبر درست است؟
دربارهی آبوهوا ،اولین جملهای که
باید گفت این است که آب و هواشناسی
و تغییرات اقلیمی ،شامل عدم قطعیت
است .اگر من به شما گفتم همین روند
را تا اردیبهشــت خواهیم داشت ،از من
نپذیرید ،چــون جملهام غلط اســت.
بایــد بگویم احتمــال دارد همین روند
را تا اردیبهشت داشــته باشیم .هميشه
قســمتی را باید بگذاریم بــرای اینکه
ممکن است نداشته باشیم.
وقتــی در یــک فصل ،دچــار عدم
قطعیت هســتیم ،چهطــور میتوانیم
پیشبینی طوالنی مدت داشته باشیم؟
البته تغییرات آبوهوایی از گذشته
ال از سال  1350تا
به آینده میآیند؛ مث ً
اآلن روندیابی میکنند که وضع بارشها
یا آبوهوا چگونه بوده است؟ سال آبی
گذشــتهی ما ،ترســالی بوده است ،اما
یکســال در آمار  60ساله ،تأثیر زیادی
ندارد و روی متوســطها اثر نمیگذارد.

اگر چندســال متوالی این اتفاق بیفتد
میتواند متوسطها را تغییر بدهد.
اآلن متوسطها چهچیزی را نشان
میدهند؟
اتفاقــاً اآلن متوســطها بیانگر این
هســتند که ما به ســمت خشکسالی
میرویم .ما در فاصلــهی زمانی کوتاه،
ال
میزان بارندگی را با حجم زیاد داریم؛ مث ً
در اهواز در دوساعت 75 ،میلیمتر بارش
ال ظرف یک
داشتیم .این  75میلیمتر قب ً
ماه اتفاق میافتاد.
تعــداد بارشها کاهش پیــدا کرده،
اما حجم بارش افزایش داشــته اســت.
این روند میگوید میزان حجم در طول
ســال کاهش پیدا میکند یعنی سیل و
خشکسالی را با هم داریم.
سیل و خشکســالی همزمان
امکانپذیر است؟
ال محصوالت کشــاورزی در
بله .مث ً
یک فصل برداشت میشود .سیستان و
بلوچستان بارندگی تمام سالش را در دو
روز داشته و این به نفع کشاورزی نیست؛

عكس :سايت تاميز آف اينديا

کشاورز هر 10روز یکبار آب میخواهد.
امیدواری ما در زمستان این است که
بارشها 10روز یکبار تکرار شــوند .به
این بارشها ،آب سبز میگویند .بارانی
که متناوب تکرار میشود.
این امکان وجود نداشــت که
آبهای ناشــی از ســیل ،جمع و
ذخیرهسازی شود تا هدر نرود؟
در استان سیستان و بلوچستان بهطور
اعم (ممکن اســت در نقاط خاصی در
همین اســتان فرق کند) چون دشــت
اســت و ماهیتش با بادهای موسمی و
کویر گره خورده ،این امکان وجود ندارد.
آنجا آبخوان ندارد کــه این آبها را
تزریق کنند.
ســیل در این اســتان ،چیز غریبی
نیســت؛ چه آنموقع که سد نداشتند و
چه حاال که سد دارند .اگرچه این سیل
را در چند سال گذشته نداشتند ،اما اآلن
که اتفاق افتاده ،پدیدهی طبیعیشــان
اســت .بارندگی شــدید از اواخر دی تا
ن همیشه بوده و غیر از همین
اواسط بهم 
اندازه که در سدهای بلوچستان است که
حجم بسیار محدودی دارد ،دیگر امکان
ذخیرهسازی بيشتر نیست.
اگر آبخیزداری ما درست انجام
میشد ،این امکان وجود داشت که
هم آب ذخیره شــود و هم خرابی
نباشد؟
بله ،آبخیــزداری بهعنوان فعالیتي
برای کنترل ســیالب ،کنترل فرسایش
و رســوب باید انجــام شــود و اینکه
چنددرصد انجام شــده ،مــن اطالعي
ندارم .باید مطالعات انجام شود و هرنوع
فعالیت آبخیزداری مناسب شناسایی
و انجام شــود؛ چــه مطالعــات برروي
پوشــش گیاهی و چه ســازه .یعنی در
صورت امکان ،ســازههایی ساخته شود
که ســرعت و پراکندگی سیل را کنترل
کنند و یا جابهجایی سازهها و خانهها از

محلهای سیلخیز.
در خوزستان که میدانم چهقدر کار
مطالعاتی انجام شــده و نقاط فرسایش
شــناخته شــده و نوع آبخیزداری در
اســتان خوزســتان و حوزهی زاگرس
شناسایی شــده ،هنوز مشخص نیست
چهقدر کار انجام شده است.
باوجــود همــهی اقدامــات
پیشگیرانه ،بازهم در همهی دنیا
سیل میآید .چرا ؟
سیل پدیدهای است مثل زلزله .شما
نمیتوانی جلــوی زلزلــه را بگیری! به
آسمان هم نمیتوانی بگویی نبار! باید تا
میتوانی خودت را ایمن کنی.
در سال  2015و  2016ميالدي در
فرانسه و آلمان ســیل آمد و کشته هم
داد ،اما موضوع این اســت که اگر آنها
کنترلها و اقدامات پیشگیرانه را از قبل
انجام نمیدادند ،آمار خسارتها خیلی
بزرگتر بود.
تبعات محیطزیستی سیل اخير
چه بود؟
فارغ از خرابیهایی که ســیل بهبار
آورده ،اگــر روی مثبت قضیــه را نگاه
کنیــم ،محیطزیســتیها از این پدیده
اســتقبال میکنند ،چون عاملی است
بــرای تغذیهی دریــای عمــان و این
ریزمقویهای داخل ســیل ،انرژی الزم
برای دریــای عمان را فراهــم میکند.
سیل برای گردش آب دریای عمان هم
مفید است.
«جازموریان» هم که سالها به کانون
تولید ریزگرد در منطقه تبدیل شده بود،
حاال آبگیری شده و امیدواریم سالهای
بعد هم تداوم داشــته باشــد .البته این
ناراحتکننده استکه خانههای مردم
که نزدیک تاالب بوده خراب شــده ،که
با مطالعات و انجام اقدامات پیشگیرانه
میتوان میزان خســارتهای ناشی از
سیل را کاهش داد.

پنجشنبه 3 ،بهمنماه  ،1398سال بيستم ،شمارهي  ،980ضميمهي روزنامهي شمارهي  7865همشهري

5

«لیال کفا شزاده» از آن افرادی
است که اسمش شــما را یاد موزه،
داستان و میراث فرهنگی میاندازد.
ســالهای زیادی از زندگیاش را
صــرف قصهگویــی ،پژوهش و
برگــزاری کارگاههــای فرهنگی
کرده و بهتازگی هــم کتابی بهنام
«قهرمانی به نام آســتر بدرقه» از
او منتشر شــده که نتیجهی یکی
از کارهای فرهنگیاش اســت .به
همین مناسبت ســراغ او رفتیم تا
کمی از حال و هوای فعالیتهایش
باخبر شویم.

«لیال کفاشزاده» ،قصهگو و مدیر دفتر کودک و نوجوان پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگري:

هميار ميراث فرهنگی شويد!

نيلوفر نيكبنياد

شنیدهایم فعالیتهای گوناگونی
در ارتباط با میراث فرهنگی انجام
میدهید؛ مثل برنامهی «خواندن
در موزه» .میشــود کمی دربارهی
آن توضیح دهید؟
خواندن در مــوزه ،بهتازگی صدمین
هفتــهی برگزاری خود را پشــت ســر
گذاشت .درواقع ما سهشنبهي هرهفته
در یکی از موزهها دور هم جمع میشویم
و کتــاب میخوانیم .معمــوالً کتابی را
انتخاب میکنیم که یــا با موضوع موزه
در ارتباط باشــد یا با نمایشگاهی که در
آن موزه برپا شده .گاهی هم با توجه به
مناسبتهای کشــور ،کتاب را انتخاب
میکنیم و در موزه میخوانیم.
کدا میک از برنامهها مخصوص
نوجوانهاست؟
در پژوهشــگاه میــراث فرهنگی و
گردشگري به مناســبتهای گوناگون
مثــل هفتهی کودک ،هفتــهی میراث
فرهنگی و گردشگري ،روز صنایعدستی
و ...کارگاههایی برای کودکان و نوجوانان
برگزار میکنیم .کارگاههایی که بچهها

عكس :دفتر كودكونوجوان پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري

را با بخشهای مختلف میراث فرهنگ 
ی
آشنا کند؛ مثل باستا نشناسی ،مرمت
آثار تاریخی ،ژنتیک باستانشناســی،
صنایعدســتی ،آشــنایی با افسانههای
کهــن ،بازیهــای ســنتی ،ســاخت
اسباببازی و خیلی چیزهای دیگر.
خودتــان از چــه زمانــی به
موضوعهــاي فرهنگی عالقهمند
شدید؟
رشــتهی تحصیلی مــن مرمت آثار
تاریخی بود و بعد از فارغالتحصیلی ،در
سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی
و گردشگری مشــغول بهکار شدم ،اما

عكس :محمود اعتمادي /دوچرخه

ورودم به حــوزهی کــودک و نوجوان
بهخاطر دخترم بــود .زمانی که دخترم
کالس اول بود ،طرح همیــار پلیس در
مدرسهشان اجرا شــد .از طرف نیروی
انتظامی به بچههــا فرمهایی دادند که
همیار پلیس بشوند .با خودم فکر کردم
چرا ما در میراث فرهنگی چنین کاری
نکنیم و همیار میراث فرهنگی نداشته
باشــیم؟ چون میدانستم بیشتر آثار و
بناهایمان در حال تخریب است و برای
جلوگیــری از آســیبدیدن آنها باید
کودکان و نوجوانان را با این قضیه درگیر
کنیم .درواقع نگاهــم رو به جلو و آینده
بود.
نوجوا نهایی که به موضو عهاي
تاریخی و فرهنگــی عالقه دارند و
میخواهنــد در این زمینه فعالیت
کنند ،الزم است چه کارهایی انجام
دهند؟
من و دوســتانم در شــورای کتاب
کــودک ،بســتههای موضوعــی برای
کــودکان و نوجوانان آمــاده کردهایم
که میتوانند از طریــق مطالعهی آنها
آشــنایی بیشتری با اســاطیر ایران،
داســتانهای کهن و بازنویسیها پیدا
کنند .در وبســایت کتابک هم معموالً
مطالب متنوعی برای نوجوانان منتشــر
میکنیم که اطالعاتشان را در این زمینه
افزایش میدهد.
از طرف دیگر بهتازگــی کتابی با نام
«کودک و میراث فرهنگی» نوشــته و

منتشر کرد هام که البته مخاطب اصلی
آن مربیان هســتند .در این کتاب 10
نمونــه کارگاه عملی معرفی شــده که
مربیان میتوانند مطالعه و برای کودکان
و نوجوانان برگزار کنند.
حاال که صحبت از کتاب شد ،لطف ًا
دربارهی کتاب جدیدتان «قهرمانی
بهنام آستر بدرقه» برایمان توضیح
دهید.
با یکــی از همکارانم بــرای بچهها
کارگاه مرمت ســفال و صحافی کتاب
برگزار میکردیم .آنزمان برای اینکه
بچههــا بهتر یــاد بگیرنــد ،موضوع را
بهشکل یک داســتان تعریف میکردم.
ماجرای دختری بهنام «آســتر بدرقه»
که پدر و مــادرش «جلد» هســتند و
مادربــزرگ «شــیرازه» بــرای اینکه
آنها را باد پراکنده نکند ،به کمکشــان
میآید« .دیو نمور» هم یکــی دیگر از
شخصیتهای داســتان است که مرتب
درحال خراب کاری اســت تا به کتاب
آســیب برســاند .درواقع اجزای کتاب
تبدیل به شخصیتهای داستانی شدهاند

تا بچهها یــاد بگیرند یک کتاب چهطور
تولید میشود .شــمارهگذاری صفحات
کتاب با کتابهــای معمولی فرق دارد
و ترکیبی از صفات کودکان و مشــاغل
مرتبط با کتاب است.
برای نوجوانهای شهرهای ديگر
هم برنامهای دارید؟
در شهرهای دیگر بهطور مستقیم با
کودکان و نوجوانان مواجه نمیشــویم،
اما از طریق آمــوزش و پرورش و کانون
پرورش فکری کــودکان و نوجوانان به
مربیان آموزشهای تخصصی دادهایم تا
آنها سفیران ما باشند و این آموزهها را
به نوجوانها منتقل کنند.
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برو!

دل

مرغ
ترش و شيرين
چيني

تو

ترجمهي مهرزاد مهاجر

چينيها ،مثل محصوالت صادراتيشــان كه تمام
جهان را گرفته ،غذاهايشان را هم به تمام جهان صادر
كردهاند و تقريب ًا در همهي كشــورها و دســتكم در
همهي شهرهاي بزرگ ،رستورانهاي چيني متعددي
وجود دارند .در تهران و بسياري از شهرهاي ايران نيز
رســتورانهاي چيني جاي خود را بين ذائقهي غذايي
مردم ايران باز كردهاند.
در بين غذاهاي چيني ،مزهي ملس یا ترش و شیرین،
وع به دو عدد سينهي مرغ
 .1براي شر
ان نياز داريد .سينههاي
بدون استخو
شتهاي يا نگيني خرد كنيد و
مرغ را ر
پياز خاللي شده در كمي
به همراه يك
روغن تفت دهيد.

 .2اين
كار را تا زماني كه مرغها
قهوهاي
رنگ و پيازها طالييرنگ و
نرم شوند ادامه دهيد.

یکی از مزههای پرطرفدار است .بهخصوص براي كساني
كه دنبال طعمهاي تركيبي و خاص ميگردند.
مرغ ترش و شــیرین از آن غذاهای چینی محبوب
و دوست داشتنی اســت كه طعمي چنداليه و شكلي
رنگارنگ و متنوع دارد .البته دستورهاي متنوعي براي
ي از خوشمزههايش را براي
اين غذا وجود دارد كه ما يك 
اين شماره انتخاب كرد هايم .پس منتظر چه هستيد؟
شروع كنيد!

 .3در مرحلهي بعد0 ،
 15تا  200گرم فلفل دلم
ه
ا
ي
ر
نگ
ي
را
ن
يز
خ
و به تابه ا
اللي خرد كنيد
ضافه كنيد و به مدت
سه
تا
چه
ار
دقي
قه
تف
ت دهيد.

ش و شيرين به تابه اضافه
در ادامه  500گرم سس تر
.4
سهاي ترش و شيرين در
كنيد .اينروزها انواع س
يشوند ،اما
شگاههاي بزرگ پيدا م 
سوپرماركتها و فرو
توجوي ساده در اينترنت
ميتوانيد با يك جس
ين خانگي را هم ياد بگيريد
تهيهي سس ترش و شير
طرز
اي صنعتي استفاده نكنيد.
و از سسه

جدول راهياب

ها ها ها !
پرگويي

سخنران :مهمانهاي محترم! ببخشين
كه زياد صحبــت كردم ،آخه ســاعت
نداشتم.
يكــي از مهمانها :بيانصاف! ســاعت
نداري ،تقويم كه پشت سرت هست!
برديا آزادي
از تهران

درگيري

قاضي :اعتراف ميكني كه با يه جســم
سنگين به سر اين پيشخدمت كوبيدي؟
متهم :بله آقاي قاضي.
قاضي :اون جسم سنگين چي بود؟
متهم :كتلتي كه هميــن پيشخدمت
برام آورده بود!
روشنك شهرياري
از تهران

دليل

اولي :تو چرا هيچوقت سينما نميري؟
دومي :چون من خروپف ميكنم!
سارا اسماعيلي
از تهران

فوت آخر!

 .5پس از ا
ضاف هكردن سس ترش و
شيرين ،چ
ند
تكهي آناناس خردشده
هم به م
واد اضافه كنيد و بگذاريد
چهار تا پنج
دقيقه روي حرارت بمانند.
در پايان
مرغ ترش و شيرين را با
دا
مق ري پلو سرو كنيد.
نوش جان!

آرش ف ّرخزاد

اين يك جدول  8×8اســت و در واقع حكم يك نقشهي لولهكشي را
دارد .همانطور كه ميبينيد در برخي از خانههاي
اين جدول دايرههايي رنگي وجود دارد كه خانههاي
شروع و پايان هر لوله را مشخص ميكند .شما بايد با
كشيدن لوله بين دايرههاي همرنگ ،آنها را به هم
متصل كنيد؛ اما توجه كنيد كه لولهها نبايد همديگر
را قطع كنند و مثل شــكل ،تمام خانههاي سفيد
نقشه هم با لولهها پر شوند.

اين جدول ،نوع متفاوتي از جدول
سودوكو اســت .در اين جدول ،خبري
از بلو كهاي مربع 9خانهاي نيســت
و همــهي خانههاي بلو كهــا به هم
ريختهاند!
البتــه قانون ســودوكو ،همچنان
پابرجاست؛ بايد عددهاي  1تا  9را طوري
داخل مربع 81خانهاي ( )9×9قرار دهيد
كه در هر بلوك رنگي و ستونهاي افقي و
عمودي ،هر عدد فقط يكبار آمده باشد.

1
2
3
7

5
5 6
7 9

4
4 7 6
3
3 2 8

ميتواني
د
د
ر
م
ي
ا
ن
ك
هي كار
مي آب پ
ر
ت
ق
ا
ل
ت
ا
ب
زه هم
ه مواد مر
غ
ت
ر
ش
ا
وشيرين
ضافه كنيد
ت
ا
غ
ذا
ي
ت
ح
ان
سابي خو

ش
م
ز
ه

ت
ر شود.

جدول
طراح :شراره تهراني
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سورپرایز!
تصويرگري :نرگس خورشيدي16 ،ساله از خرمآباد

بهنظر شما موجودات دیگری به جز انســانها وجود دارند؟ من که عقلم بهجایی
نمیرسد.
روزی با کسالت از خانه بیرون آمدم و به سمت مدرسه راه افتادم .وقتی که به مدرسه
رسیدم ،دست و پایم شل شد و کیف از دستم افتاد .ترسی در تنم افتاد که خستگی و
کسالت را فراموش کردم .یک آدمفضایی گوشهی کالس! هزاران فکر از ذهنم گذشت؛
شاید قدرت ماورایی داشته باشد .چهطور میتوانم با او ارتباط کالمی برقرار کنم؟
1
یکی از دوستانم با زبان محلی گفت« :کُرو یَه دونه شکالتی وَش بده تا بخاره».
اما من خیلی شکمو بودم و نمیتوانستم از شکالت دل بکنم .با سختی به او شکالت
دادم و پرسیدم« :نام تو چیه؟ از کجا اومدی؟»
 نام من زیباست و از مریخ اومدم.از دیدنش خوشحال شدم و رفتم پیشش نشســتم که یکدفعه دوستم از لباس
آدمفضایی بیرون آمد و گفت« :سورپرایز!»
گفتم« :سورپرایز و ...یعنی لجنِ هرچی سورپرایزر رو درآوردی!»
این هم از آدمفضایی! ببینید دلم را به چی خوش کرده بودم!
حسن محمدی ،کالس نهم
روستای عباسآباد (منطقهی کامفیروز مرودشت)

.۱پسر ،یه شکالت بهش بده بخوره.

اما نتوانستمت

تو آبروي ضربالمثلها را بردهاي
نسرين خرمآبادي از آران و بيدگل

خواب
زمستانى

پسرم

پدرش را گم کرده
پدرم ،پسرش را

مادرم ،خواهرش را

اين قصه

خواهرم ،برادرش را

جنگ ،صلح را گم کرده

خواب ،بهانهاي براي ديدن توست

گلوله ،صاحبش را

سهماه به خواب زمستاني ميرفتم

از دهان تفنگ افتاده است

كاش

قصه

از وقتی که نام گل

پريساسادات مناجاتي

مجتبی سیاسر

17ساله از كرج

 ۱۱ساله از زابل

17ساله از تهران

خواستمت

در ميان
گمشدهها

ماه و باران
تركيب باران و خورشيد

پايان خوشي نخواهد داشت

ميشود رنگينكمان.

يكي بود

تا بفهمم

وقتي از اول پذيرفتهايم

يكبار با من بيا زير باران

يكي نبود

تركيب ماه و باران چه ميشود!
سارا نجفي

سايه برين

17ساله از سروستان

از تهران

دنیا به کسی وقت اضافه نمیدهد
گفتوگو با «نگار قرباني» ،نقاش

هروقت اســم «نگار قربانی» را
میشنوم ،یاد «فریدا کالو» نقاش
معروف مکزیکی میافتم .شــاید
چون هردويشان زنانی قوی و مقاوم
هستند که راه نقاشــی را انتخاب
کردهاند .گفتوگــوی کوتاهم را با
او بخوانید.

عكس :آرشيو عكس روزنامهي همشهري

با شــنيدن كلمهي «نوجوان»
چهچيزي به ذهنتان ميآيد؟
دوران طالیــی زندگی؛ بایــد برای
بهترینبودن از لحاظ تحصیلی ،عالقهها،
و مسیر حرکت ،نهایت تالش را کرد.
نمیخواهــم اوقاتتــان را تلخ
کنم ،اما شما از مصدومین حادثهی
ترنهوایی پارک ارم در سال ۱۳۹۳
هســتید .این اتفاق چهقدر روی
زندگیتان تأثیر گذاشت؟
زندگــیام در یک لحظــه بهخاطر
ســهلانگاری آدمها عوض شد .اگر این
اتفاق نمیافتاد ،شاید جلوتر بودم .ولی

با شرایطی که پیش آمده ،اكنون جای
دلخواهم هستم.
چهقــدر در زندگیتــان برای
اهدافتان جنگیدهایــد؟ تاحاال با
خودتان گفتهاید کاش این مسیر را
انتخاب نمیکردم؟
همیشه برای چیزی که عالقه داشتم
تالش کردهام و آن را به دست آوردهام ،اما
بعد از حادثه باید با شرایط میجنگیدم
و راهم را پیدا میکردم .من عاشق هنر
هستم و هیچوقت از انتخاب آن پشیمان
نمیشوم .البته دربارهی مسیر خانه تا
پارک ارم ،انتخاب مسیري دیگر
بهتر بود!
اگر نگار قربانی نقاش
نمیشد ،چهکاره میشد؟
طراح مــد و صاحب یک
برند شخصی؛ شاید بهزودی!
برای نوجوا نهایی که
به نقاشــی عالقه دارند چه
پیشنهادیدارید؟

مطالعه کنند ،آموزش ببینند و سبک
شخصیشان را پیدا کنند.
و حرف آخر برای نوجوانها…
زندگی واقعاً کوتاه اســت و کسی از
فردایش خبر ندارد .از داشتههایتان لذت
ببرید .هرروز را جــوری زندگی کنید ،با
این تصور که وقت ندارید .دنیا وقت اضافه
به کسی نمیدهد!
نازنین حسنپور

 ۱۷ساله از تهران

تصويرگري :زهرا وطندوست

ضربالمثل
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بازدید از موزهی فرش تهران

طرح شاهعباس صفوي 100 ،رج 250×180 ،سانتيمتر ،كرمان ،اوايل قرن چهاردهم هجري قمري

همه بافند ه ایم

*

نیلوفر شهسواریان

چنگیزخــان ،هوالکوخــان،
اسکندر ،لوییشــانزدهم و د هها
دوست تاریخیشان ،همه روی یک
فرش بزرگ بافته شدهاند؛ مثل یک
عکس قدیمی .نام و شمارهشان دور
تا دور فرش نقش بسته تا راهنمایی
باشــد برای تماشــاچیها؛ انگار
بافندهی فرش میدانســته که در
 22بهمن  ،1356موزهای ســاخته
میشود تا فرشهای جدید و قدیمی
از سراسر کشور در این موزه جمع
شــود و بهنمایش درآید .این موزه
که امسال 42ســاله میشود ،برای
دوستداران فرهنگ و صنایعدستی
ایران نقشها و طرحهای زیادی برای
تماشا دارد .اینجا یکی از مقصدهای
مهم گردشگران خارجی است.
بنای موزه
دفعهی سومی اســت که به موز هی
فرش ايــران میآیم ،اما هنــوز هم برایم
تازگی دارد .ســر خیابان کارگر شمالی،
تقاطع خیابان دكتر فاطمی میایســتم،
اما نمای موزه معلوم نیســت .از راهروی
سرسبز رد میشوم و به پلهها میرسم که
ارتفاع کمی دارد .اینجاست که میتوانم
نمای خاص موزه را ببینم کــه با الهام از

دار قالی ساخته شــده است .موزه ،سقف
بلندی دارد؛ شــاید بهخاطر این است که
بلندترین فرشها هم در آن ،جا شــوند.
«عبدالعزیز فرمانفرماییــان» این بنای
دو طبقه را طراحی کرده؛ هنرمندی که
معمار معاصر ایرانی و استاد دانشگاه تهران
بوده است .کاش زنده بود تا میتوانستم با
او گفتوگو کنم .فرمانفرماییان ،بناهای
مهم و ماندگاری مانند استادیوم ورزشی
آزادی ،فرودگاه مهرآباد و کاخ نیاوران را
طراحی کرده است.
فرشها و قالیهای
سن و سالدار
یک فرش چهقدر عمر میکند؟ این
سؤالی اســت که برایم از همان ابتدای
بازدید پیش میآید .از حدود 2500سال
پیش در ايران قالی بافته میشده است.
طرح و نقش قالی ایرانی در دنیا مشهور
است وشاخص ترین و کامل ترین زیرانداز
سنتی محسوب میشود .در بسیاری از
کتابها و فیلمهای مهــم دنیا از فرش
ایرانی یاد شده است.
یک فرش کاشــانی  ۵۰۰ساله که به
سنگشکو معروف اســت ،قدیمیترین
فرش موزه اســت .این شــانس را دارم
کــه نســخهاي از قالــی پازیریــک،

قدیمیترین قالــی موجود در دنیا را هم
در این مکان تماشا کنم .بررسیها نشان
میدهد که زمان بافتــن آن به دورهی
هخامنشــیان برمیگــردد .چند گوزن
شاخپهن (گوزنزرد) در حال چراكردن
و حیواناتي افسانهای در این قالی پشمی
و تقریبــاً مربعی نقش بســتهاند .علت
نامگذاری این قالی به منطقهی کشــف
آن برمیگردد .پازیریک در سیبری قرار
دارد و باستانشناســان روس مــوزهی
ارمیتــاژ در ســالهای  1327و 1328
خورشيدي آن را کشف کردند و به ایران
تحویل دادند.
تاروپودهایی از سراسر ایران
در ســالن اصلی موزهی فرش ،حدود
 135تخته قالی به نمايــش درآمدهاند
که همه شــاهکار محســوب میشوند؛
از شــهرهاي کاشان ،مشــهد ،اصفهان،
خراســان و کرمان .قالیهــا مربوط به
قرن نهمهجری تا دورهي معاصر است.
بعضی از قالیها داستان خاصی را تعریف
میکنند ،مثل داستان حضرت عیسیع و
برخی از آنها بخشی از طبیعت مثل گل
و درخت را نشان میدهند که همگی با
دقت و ظرافت بافته شده اند.
شعر و قالی
شاعران و نویســندگان از زمانهای
قدیم تا به امروز درمورد فرش و قالی شعر
گفته اند .به قول صائب تبریزی:
لطافت آنچنــان دارد که در وقت
خرامیدن
توان از پشت پایش دید نقش روی
قالی را
عرفان نظرآهاری هم نوشته است:
قالی بزرگی است زندگی...
که تو می بافی و من مــی بافم و او
میبافد

همه بافندهایم
می بافیم و نقش میزنیم
میبافیم و رج به رج باال میبریم
میبافیم و میگستریم
دار این جهان را خدا به پا کرد
و خدا بود که فرمود:
ببافید و آدم نخستین گره را بر پود
زندگی زد
تشکر ،پیشنهاد و انتقاد
لذتبردن از موزه ،بخشــی است که
حتماً برای من اتفــاق میافتد .موزهي
فرش ايران ،بخشهــای مفیدی دارد؛
مثل مبلهایی که در موزه گذاشــتهاند
تــا بازدیدکنندگان روی آن بنشــینند
و فروشــگاه محصوالت فرهنگــی .اما
چیزهایی هست که شاید گفتنش خالی
از لطف نباشد.
شــاید بتــوان گفــت مــن تنهــا
بازدیدکننــدهی ایرانی هســتم و بقیه،
گردشــگران خارجیاند کــه راهنمای
تور ،خودش بخشهاي موزه را برايشان
توضیــح میدهد .امــروز كــه آمدهام،

پنجشنبه اســت و راهنمای موزه حضور
نــدارد و میگوینــد یــکروز در میان
میآید!تابلوهای معرفی موزه کماند .زیر
هرفرش ،بخشي مســتطیلی دارد که با
برق کار میکند و روی آن دربارهي فرش
توضیحاتی دادهانــد .توضیحات برخی
از فرشها خاموش اســت و بهســختی
میتوانم اطالعات را بخوانم.
اگــر این مشــکالت برطرف شــود،
بهنظــرم موزهی فــرش ايــران از نظر
امکانات ضروری ،دیگر چیزی کم ندارد.
تماشا
برای بازدید از موزهی فرش میتوانید
همهروزه غیر از دوشــنبهها از ساعت 9
صبح تا پنج بعدازظهر به میدان انقالب،
خیابان کارگــر شــمالی ،تقاطع دکتر
فاطمی ،ضلــع جنوبشــرقی چهارراه
بروید .عکاسی بدون فالش هم در موزه
آزاد است.
*بخشی از شــعر عرفان نظرآهاری که در
گزارش آمده است.
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