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چرخ اول

از خرس های قطبی تا کرونا!
  فريبا خاني
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خیلی دلم  می خواســت حاال که اسفند است و 
فصل گل نرگس،  به رنگ هــای پامچال فکر کنم یا  
به خاطر بنفشــه های زیبا از زیبایی ها بنویسم، اما 
مگر خبرهای بد می گذارند؟ مثاًل چگونه می توانیم 
از کرونا غافل باشیم؟ این ویروس، زندگی انسان های 
زیادی در جهان را تحت تأثیر خود قرار داده اســت. 
اما در اوایل هفته، زلزلــه ی آذربایجان غربي هم غم 
به دلمان کرد. در زلزله ی 5/7 ریشتری، شهرستان 
خوی هزار واحد مســکونی بین 50 تــا 70درصد 

خسارت دیدند.
اما با همه ی خبرهای بــد و ناامیدکننده، باید به 
خبرهای خوب هم فکر کرد. یادمان باشد که امروز، 
27 فوریه اســت و مصادف با روز جهانی خرس های 
قطبی. خرس های قطبی یکی از مهم ترین ساکنان 
قطب شــمال هســتند. زندگی جذابی دارند، اما با 

گرم شــدن کره ی زمین، جمعیت آن ها کم و زندگی 
آن هــا در خطر اســت. آب شــدن یخچال ها، خطر 
بزرگی برای زندگی این موجودات زیباست. اصاًل بیا 
درباره شان بیش تر بدانیم تا به چیزهای بد فکر نکنیم.  
یک بار مقاله ا ی جالب درباره ی خرس های قطبی در 
خبرگزاری ایسنا خواندم که شاید برای شما هم جالب 
باشد. خرس های قطبی چه رنگی هستند؟ معلوم است 
سفید! اما جالب است بدانید خزهای پوست آن ها در 
واقع بی رنگ اند، اما سفید به نظر می رسند. چون این 
خزها منعکس کننده ي نورهای مرئی هســتند. اما 
پوست زیر خز خرس های قطبی در واقع سیاه است! 
به همین دلیل برای انسان و سایر جانداران که تنها 
قادرند نورهای مرئی را مشــاهده کنند، خرس های 
قطبی به دلیل انعکاس نور برف های محیط اطراف، 

کاماًل استتار می شوند و قابل تشخیص نیستند. 

اما گوزن های قطبی که معموالً شکار خرس های 
قطبی می شــوند، به دلیل داشتن قدرت دید ماوراي 
بنفش به راحتــی خرس های قطبــی را از برف های 

اطراف تشخیص می دهند.
یک خرس قطبی بالغ نر معموالً بین 351 تا 544 
کیلوگرم وزن دارد. برعکس نرها، خرس های قطبی 
ماده، نصف نرها یعنی چیــزی حدود 295 کیلوگرم 

وزن دارند. جالب است بدانید خرس های قطبی در 
بدو تولد بسیار کوچک اند و وزن آن ها تنها به 

500 گرم می رسد. 
این ها را دارم می گویم که حواســت 

را از کرونا پرت کنم. مطالعات نشــان 
می دهد گرمــای جهانــی زمین و 
به دنبال آن ذوب یخ های قطبی، برای 
انقراض دوسوم جمعیت خرس های 
قطبــی تــا ســال 2050 میالدی 
کافی اســت. کاهش یخ های قطبی 

باعث شده خرس های قطبی برای شکار 
به مسافت های دورتر شــنا کنند و انرژی 

بســیاری را صرف کنند که به راحتی قابل 
جایگزینی نیســت. مثل این کــه حتی وقتی 

به خرس هــای قطبی هم فکر می کنیــم، به خاطر 
دسته گل های این آقا و خانم بشــر به چیزهای بد 
می رسیم. اصاًل بیایید به هیچ چیز بدي فکر نکنیم؛ 
نه کرونا و نه انقراض نسل خرس های قطبی. بیایید 
فقط به نرگس ها و پامچال های اسفند فکر کنیم. به 

هوای شیشه ای و آسمان آبی و ابرهای زیبا...
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فضايی ها به زمين حمله نكردند 
و ما بازيگران يك فيلم آخرالزمانی 
نيستيم؛ فقط ويروسي از يك خفاش 
يا يك مورچه خوار به بدن انسانی در 
شهر ووهان چين وارد شده و بعد با 
سرعت زياد شيوع پيدا كرده است. 
ما همه از تماشاي تصاوير شهر 
قرنطينه شــده ي ووهان بهت زده 
شديم و باور نمی كرديم اين ويروس 
بعد از يك سفر 10هزار كيلومتری به 

ايران برسد. 
سوغات تلخ مســافران چين، 
به دليل سرعت شيوع باال، نياز به 
مراقبت های ويــژه ای دارد، پس 
بهتر است همه با هم قهرمان بازی و 
شجاعت را كنار بگذاريم و با احتياط 
رفتار كنيم؛ دست ندهيم، روبوسی 
نكنيم، مدام دست ها را بشوييم و 
هنگام عطسه يا سرفه، صورت خود 

را بپوشانيم.

بیماری پنهان
اين ويروس در كنــار آلودگی هوا و 
ديگر مســائل، بار ديگــر باعث تعطيل 

مدرسه ها شد!
كرونــا، جــزء خانــواده ي بزرگی از 
ويروس هاســت كه از ســرماخوردگی 
معمولی تــا عامل بيماری »ســارس« 

مسافر تلخ سرزمين هاي دور
)شــيوع در ســال 2002 ميــادي( و 
»مرس« )شيوع در سال 2014 ميادي( 
را شامل می شود. تاكنون شش نمونه از 
اين ويروس كشف شــده بود و با مورد 

اخير، تعداد آن به هفت می رسد.
عائم بيماری كرونا شــبيه بقيه ی 
آنفوالنزاهاســت! تب، ســرفه، آبريزش 
بينی، تنگی نفس، لرز، بدن درد، تهوع، 

اسهال، استفراغ، سردرد و گلودرد.
اما مســئله اين اســت كــه بقيه ی 
ويروس ها معموالً وقتی وارد بدن شــد، 
سريعاً عائم وجود آن ظاهر می شود، اما 
درباره ي كرونا اســتثنا وجود دارد و اين 
بيماران دوره ي نهفتگــی طوالنی تری 
دارند. از طرفی اين ويروس تا 9 روز روی 
اشيا، زنده می ماند و قابليت انتقال دارد.

»مينو محرز«، متخصص بيماری های 
عفونــی و عضــو كميته ي كشــوری 
بيماری های عفونی وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشكی در گفت وگو با 
خبرگزاري ايلنا گفت: »ويژگی كرونا اين 
است كه دوره ی نهفتگی طوالنی دارد و 
ممكن است بعد از دوهفته خود را نشان 
دهد و هم چنين قــدرت بيماری زايی و 
انتقال آن از يك انســان به انسان ديگر، 
بيش تر از ساير ويروس هاست؛ در حالی 
كه ميزان مرگ ومير آن خيلی پايين تر از 

باقی ويروس هاست.«

مدرسه  ها آماده اند
اداره ي اطاع رسانی و روابط عمومی 
آمــوزش و پرورش شــهر تهــران در 
گزارشــی اعام كرده كــه توصيه ها و 
دستورالعمل های وزارت بهداشت را در 
قالــب فايل ها و فيلم های آموزشــی به 
مدرسه ها ارســال و در اختيار معلمان، 

اوليا و دانش آموزان قرار داده است.
»حســن محمدی«، معاون تربيت 
بدنی و سامت آموزش و پرورش تهران 
در گفت و گو با خبرگزاري ايرنا در رابطه 
با آماده سازی مدرســه ها برای مقابله با 
ويروس كرونا گفــت: »عاوه بر آموزش 
به اوليای مدرســه، نصب پوســترهای 
آموزشی و اطاع رســانی برای مقابله و 
پيش گيری از بيماری كرونا در مدرسه ها 
با هدف افزايش آگاهــی دانش آموزان 
و معلمــان، تأكيــد بر رعايــت موازين 
بهداشــتی در مدارس، شست و شــوی 
دســت ها با آب و صابون و شارژ صابون 

مايع از اقدامات اين نهاد است. 
هم چنين تأكيدشــده مدارسی كه 
به سيســتم آب گرم مجهز نيســتند، 
تجهيز شوند و عاوه بر اين، به مدارس 
تأكيد شده كه با مواد شــوينده و مواد 
ضدعفونی كننــده، همــه ي ســطوح، 
صندلی هــا و نيمكت هــا را ضدعفونی 

كنند.«

مدرسه نروید
اين توصيــه برای مــا دانش آموزان 
جذاب اســت! توصيه اين است كه اگر 
عائم ســرماخوردگی داشتيد، مدرسه 
نرويد! البته ما خدای ناكرده كرونا را به 

مدرسه ترجيح نمی دهيم! 
بــه گفتــه ی محمــدی در صورتی 
كه دانش آمــوزی به علت ابتــا به اين 
بيماری در مدرســه حضور پيدا نكرد،  
نگران عقب ماندگی از درس ها نباشــد 
كه كاس های جبرانی بــرای او برگزار 

می شود.

نترسیم!
به فضای مجازی هــم كه خيلی كم 
اعتماد داريم! مينو محرز در اين زمينه 
گفته اســت: »فضای مجــازی مردم را 
ســردرگم كرده، چرا كه برخی از آن ها 
در حالي كه اطاعــات خوبی می دهند، 
اما خبرها را بزرگ نمايی می كنند. عدم 
آگاهی به كل جامعه و حتی گروه پزشكی 
و ارائه دهندگان خدماتی بهداشــتی به 
مردم، باعث ايجاد ترس و وحشــت بين 
 مردم می شود و بايد به اين مسئله توجه

 و دقت شود.«

  نفيسه مجيدي زاده
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مدرسه های امسال كه با تعطيات گوناگوني روبه رو بودند در 
آخرين مرحله با ماجرايي تازه روبه رو شدند. دستورالعمل مقابله 
با عفونت های حاد تنفسی ناشی از ويروس كرونا كه به منظور 
پيش گيری و كنتــرل بيماری كرونا بــه ادارات كل آموزش  و 
پرورش استان ها و مدارس اباغ شده، نشان از تغييراتي اساسي 

در بهداشت و برنامه هاي مدرسه دارد.
به گزارش مركز اطاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش 
و پرورش، براساس اين دستورالعمل، اداره های كل آموزش و 
پرورش بايد به صورت طرحي ضربتی، توصيه های پيش گيرانه 
و بهداشت فردی را به دانش آموزان و كاركنان و حتی سرايداران 

و راننده های سرويس آموزش بدهند.
اگر تا حاال مدرسه ی ما صابون مايع و كيسه ی زباله نداشت از 
اين به بعد بايد بهداشتی شود؛ يعنی مجهز شود به مواد شوينده، 
سطل زباله ی دردار، كيســه ی زباله و صابون مايع. استفاده از 

صابون جامد هم ممنوع است.
فكر ســاندويچ های بوفه ی مدرســه را هم از سرتان بيرون 

كنيد؛ چون توزيع مواد غذايی پخته  شــده و ســاندويچ های 
دست ساز در مدرسه ممنوع اســت و بيش تر بر آوردن لقمه ي 

سالم از منزل تأكيد می شود.
حاال كه از تعطيلی مدرسه خوشحال شديم، اين را هم بدانيم 
كه فعًا كلی از خوش گذرانی ها در مدرسه تعطيل است؛ يعنی 
برگزاری كليه ي اردوها، مســابقات، كنگره ها و گردهمايی ها 
تا اطاع ثانوی ممنوع اســت. بعد هم قرار است مدرسه بوی 

ضدعفونی كننده بدهد!
در يكی از بندهای اين دستورالعمل می خوانيم: »مدرسه ها 
بايد نســبت به تأمين مايــع ضدعفونی كننــده، مانند الكل 
60درصد )60 درصد الكل و 40درصــد آب( برای ضدعفونی 
تجهيزات و فضاهای مورداستفاده ی دانش آموزان مانند وسايل 
عمومی آزمايشــگاهی، ورزشــی، موس و كيبورد كامپيوتر، 
دســتگيره درها و فضاهای عمومی اقدام كنند و سرويس های 
بهداشــتی ابتدای صبح و بعد از هرزنگ تفريح شست وشــو و 

ضدعفونی شود.«

ابالغ دستورالعمل مقابله با عفونت های حاد تنفسی ناشی از کرونا ویروس به مدارس

مدرسه ها بعد از کرونا
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  فاطمه سادات اخوت
 كارشناس ارشد روان شناسي 

سين سالم
جيم جواب!

تفريح!

سؤال: سالم! من هدفم را مشخص 
کرده ام و هــرروز  برای رســیدن به آن 
تالش مي کنم. ولی برخي از روزها،  انگار 
می ترســم؛ گاهي حس می کنم در برابر 
مشکالتي که برايم پیش مي آيد، بیش 
از حد به هم می ريــزم. آن لحظه ها انگار 
اصاًل دلم نمی خواهد کاری انجام بدهم. 
سر در گم می شوم و همین سردرگمي، 
باعث مي شود از کارها و برنامه هايم عقب 
بمانم. روزهايی هم فقط حسرت زمانی 
را مي خورم که دارد از دســت می رود و 
حس می کنم ديگر کاری هم از دســتم 

برنمی آيد. به نظرتان چه کار کنم؟
ف. م  

جواب: دوست عزيز سالم؛ سؤال تو 
شامل پرســش های گوناگوني است که 

بايد در چند شماره به آن پاسخ داد.
اما نکتــه اي که مي خواهــم در اين 
شماره به آن بپردازم اين است که با توجه 
به حرف هايت، تصــور مي کنم برنامه ي 
زندگي تو، بســیار فشــرده و سنگین 
است؛ جوري که هیچ فضاي خالي براي 

استراحت در آن نگذاشته اي.
 احتماالً می دانی که يکی از نیازهای 
اساســی و پنجگانه ی هرانسان، نیاز به 
تفريح اســت. بايد به خودت حق بدهي 
که در میــان برنامه ريزی های ســخت 
آموزشي و خشك و تکراري زندگي، به 
تفريح هم نیاز داري و همین تفريح باعث 
مي شود بازدهي کارهايت افزايش يابد. 
حتي الزم نیســت برنامه هاي تفريحي 
تو، خیلي وقت گیر و عجیب  هم باشــد. 
پیشنهاد من همان تفريح هاي ساده مثل 
مطالعه ي کتاب يا مجله اي غیردرسي، 
گوش کردن به موســیقی مورد عالقه، 
ورزش، بازی هــای گروهی همــراه با 

خانواده و... است.
حتی اگر در حیــن انجام برنامه های 
تفريحی، ذهنت به تو بگويد که تو در حال 
تلف کردن وقت هســتی ، بايد راديوي 
ذهنت را خاموش کنــي و به آن بگويي 
که تو مشغول انجام استراحت و تفريحي 
آگاهانه هستی؛ تفريح و استراحتي که 
می تواند فشار برنامه هاي روزانه ي تو را 
کاهش دهد و براي گیرنکردن درتله ي 
روزمرگي و ايجاد تنوع، به توکمك کند.

بايد بداني که بــازی و تفريح و توجه 
به آن برای ايجاد تنــوع و گیرنکردن در 

تله ي روزمرگی ، اهمیت زيادی دارد.
تفريِح بــه اندازه، مي تواند ســوخت 
موتور حرکــت رو به جلوي تو باشــد؛ 

حرکتي در مسیر پر پیچ و خم زندگي!

شما هم مي توانيد سؤال هاي خود را 
براي مشاور دوچرخه بفرستيد.

موبايل دوچرخه:09334121489
docharkheh@hamshahri.org

من به لحظه هايی دل خوشم که تو از دوردست های نور می آيی و با خودت کوله باری از شادی به همراه 
داری. به روزی که ديگر گلبرگ ها پرپر نمی شوند و حتی پیش قدم هايت غنچه های تازه نیز می شکفند.

من به آن روزی که تو به پرنده های گم شده راه  النه  را نشان می دهی خوش بینم و می دانم بعد از آمدنت 
ديگر هیچ کبوتری، موقع رسیدن، از نرسیدنش نخواهد ترسید.

بیا که حتی صفحه های تقويم منتظرت هســتند و بايد به جای پیشگوها خودت بگويی روز آمدنت در 
کدامین سررسید نوشته  شده  است. بیا که بیش تر از اين وقت خودمان را تلف نکنیم؛ چون اگر بخواهد به 

ما باشد هرگز صفحه  ی تو را پیدا نخواهیم کرد.
تو را به خدا، کارهای ما را می بینی؟ در دفتر يادآوری های از يادرفته، همه ي ستون ها دارند از رفتار ما 
خجالت می کشند و ما بعد از چه کنم های بسیار، رسیده ايم به اين يادآوری مهم که حتی جرئت نمی کنیم 

آن را بنويسیم. به اين يادآوری که سال ها، برای نیامدت، چه  کارها که نکرديم.
بیا و به جمله های محتاج، حرف زدن ياد بده. ديگر ســکوت، حجم حنجره ها را پر کرده  اســت و حتی 
استعاره ي گل نرگس نیز به داد دنیا نمی رسد. آخر تويی را که هستی، چرا بايد با اسم های ديگر صدا بزنیم؟ 

بعد از اين به جای استعاره ها خودت بايد بیايی و به جمله های مجازی، کلمه های واقعی بیاموزی.
اين روزها، من به تنهايی منتظرت هســتم و حس  می کنم تمام آدم های دنیا نیز آن چنان تنها شده اند 
که مثل من به تنهايی منتظرت باشند. بیا و يك دنیا را از تنهايی خودش در بیاور. از اين که خسته است اما 

ديگر نمی تواند حتی با خودش دوست بشود.

خودت باید بیایی
  الهه صابر

  یاسمن رضائيان

به درخت هــا گفته ايــم در باغ ها پنهان 
مي مانند. شــايد اين تصوير مثل همان 
تصوير قلب ســبزرنگ عجیب و غريب 
باشد؛ اما اســفند که مي شــود همه ي 
عجیــب و غريب ها در خیــال من جمع 
مي شوند. باغ اســفند جادويي است. مرا 
با طیف رنگ ســبزش جادو مي کند و به 
خیال هايم مي برد. من از آن هايي هستم 
که نه در پايیز، بلکه در پیشــواز بهار، در 

اسفند طبع شاعرانه ام گل مي کند.
* * *

من هنوز پشت پنجره ي صبح اسفند 
ايســتاده ام که تو داري نگاهم مي کني. 
من نگاهم به آسماني است که اگر يك بار 
ديگر ابرهايش ببارند باغم را ســبزتر از 
پیش مي کنند. چشــم من به آســمان 
است و چشم تو به من است. مي دانم که 
مي گويي باغ تو بسیار، باغ تو تا بي نهايت، 

سبز خواهد شد.
مــن از تصــور اين کــه داري نگاهم 
مي کني شاد مي شــوم. مي داني؟ اصاًل 
من عاشق اينم که از هر راه و هر ماجرايي 
به تو مي رســم. در هرچه نــگاه مي کنم 
انعکاس حضورت را مي بینم. اين آسمان 
و آن باغ ذهني و سرسبزي هاي زيبايش 
تو را در نظرم مي آورند. چون اين ها را تو 

به من داده اي.
پیش از اين که به باغ وارد شوم، پیش 
از اين که خودم را به زيبايي آن بسپارم و از 
رنگ سبزش سرسبز شوم، مي خواهم تو 
را به يکي از آن بي شمار نامت صدا بزنم. 
اصاًل رمز ورود به باغ همین است. اسم تو.

چشــم هايم را مي بنــدم و در ذهنم 
به دنبال اســم هاي تو مي گردم. کدام را 
انتخاب کنم؟ باز هــم مي گردم. همه ي 
نام هايت زيبايند و باشکوه. همه ي آن ها 
بي نظیرند. کدام را انتخاب کنم؟ در ذهنم 
مي چرخم و به »ُمعید« مي رسم. به نامي 
که معني زندگي دوباره مي دهد. من نام 
تو زندگي بخش دوباره را رمز ورود به باغ 
اسفند مي گذارم. باغي که اين روزها در 
قلبم متولد شــده و رنگ هاي ســبزش 
مي گويد ما فرصتي دوباره براي زندگي 

يافته ايم؛ چون تو اين را خواسته اي.

خواب بیدار شده اند. کمي سبز شده اند. 
سبزي شــان هنوز همه ي باغم را در بر 
نگرفته اما آن قدر زيباست که مي توانم از 
پشت چشم هاي بسته ام سبزي باشکوه 

آينده را هم ببینم.
اســفند، باغ بزرگ دنیاي من است. 
چون نه فقــط زمین هــاي اطرافم بلکه 
قلبم را ســبز مي کند. شايد همین حاال 
تصوير قلبي که رنگ آن ســبز است در 
ذهنمان آمده باشد. شايد حتي خنده مان 
بگیرد از تصور چنین قلبي. اين خنده هم 
هديه ي باغ اسفند است. خنده ها هستند 

که مي گويند ما حقیقتاً زنده هســتیم و 
اسفند که خنده مي بخشد يعني زندگي 
بخشیده است. اسفند باغ است و باغ براي 

من نماد زندگي است.
باغ هــا از آن آفريده هــاي جذابند. 
همیشه وقتي داســتان هايي خوانده ام 
که در آن ها باغي بوده فکر کرده ام آن جا 
بايد چیزهاي عجیب بسیاري پیدا شود. 
فکر کرده ام باغ ها يکي از بهترين مکان ها 
بــراي پنهان کردن انــد؛ يادگاري هايي 
از سال هايي دور، نوشــته هاي روزهاي 
بي حوصلگي، حتي ماجــراي رازي که 
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تصویرگري:
 استيون شرودِر

َولَْوَل ِإْذ َدَخْلَت َجَنَّتَك ُقْلَت ماشاَء 
َة إلَّ باهلل اهللُ لُقوَّ

 و چرا وقتی به باغ خود وارد شــدی 
نگفتی: آن چــه خدا بخواهــد ]صورت 
می پذيرد[ و هیچ نیرويی جز به وسیله ي 

خدا نیست.
سوره ي کهف، آیه ي 39

اســفند، باغ بزرگ دنیاي من است. 
اســفند که از راه مي رســد هرصبح از 
پنجره سرك مي کشــم و به زمین هاي 
خشکي نگاه مي کنم که روزهاي بسیار به 
خواب رفته بودند. حاال با باران و برفي از 

ِ ِ
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تا حاال شــنیده اید که یک بانو در تمام عمرش حرف هــای بامزه بزند و 

کارهایی کند که قابل پیش بینی نیستند؟ مثاًل: 

در دوران کودکی  بدون اطالع بزرگ ترها مهمان دعوت کند. 

یا وقتی بزرگ ترها به عروســی دعوت اند و نمی خواهند بچه ها را با خود 
ببرند، ابتکاری بزند.

یا وقتی مهمان سِر سفره از او می پرسد که آیا سبزی ها شسته شده اند، کم 

نیاورد و جواب دندان شکن بدهد. 

و یا در سن 97سالگی عاشق مسافرت و عکس گرفتن و موبایل و پفک و 
سینمارفتن باشد.

این پدیده ی جالب، مامان من اســت و این کتاِب کوچک خاطره هایی  از 

زندگی، کارها و حرف های اوست. من این خاطره ها را سال های سال یا  خودم 

تجربه کردم و یا از فامیل شنیدم و در یک دفترچه یادداشت کردم. حاال این 

کتاب تصویری با تصویرگری های هنرمندانــه ی عاطفه ملکی جو، همه ی 

آن خاطره ها را در دل خودش جمع کرده و توی انتشــارات افق منتشر شده. 

اول کتاب هم یک شجره نامه برای شــما رسم می کنم. شجره یعنی درخت. 

شجره نامه یعنی شکلی که نشان می دهد اعضای یک فامیل چه طور مثل یک 

درخت رشد کرده و شاخه به شاخه و ُپربرگ و بار شده اند. با دیدن شجره نامه ، 

برایمان معلوم می شود که عزیزان فامیل، از قدیم به جدید چه کسانی بوده و 

هستند. شجره نامه ای که شکلش را برایتان می کشم، از پدر و مادر مامان خانوم 

که حدود 150 سال پیش متولد شده اند شروع می شود و همین طور پایین می آید 

تا برسد به نتیجه های مامان خانوم که کوچک ترین آن ها دو سال و نیم از تولدش 

گذشته. اگر دوست داشتید بدانید کســی که خاطره را تعریف کرده، در کجای 

شجره نامه  قرار گرفته و چه نسبتی با مامان خانوم دارد، کافی است به صفحه ی 

شــجره نامه برگردید و گوینده ی خاطره   را پیدا کنید. یک ســؤال: فامیل شما 

شجره نامه دارد؟ مثاًل شما ها دوست دارید بدانید ماماِن ماماِن ماماِن ماماِن شما 

کی  بوده؟ چه شکلی داشته؟ و چه طوری زندگی می کرده؟ این چیزها اگر نوشته 

نشوند، به دست بعدی ها نمی رسند. حیف نیست؟

بخشي از مقدمه ي كتابِ

عاليجناب مامان خانوم  

نويسنده: مهدي حجواني

ناشر: نشرافق

تلفن: 66413367

قيمت: 23هزار تومان

ناخنكــ كتاب

تا حاال اسم آدم های پشت  پرده به 
گوشتان خورده؟ »مهدی حجوانی« 
یکی از آن آدم های پشــت پرده ی 
ادبیات کودک و نوجوان ایران است. 
شــاید تا حاال او را ندیده باشید یا 
حتی به اسمش توجه نکرده باشید 
که روی کتاب هــای گوناگون چاپ 
شده، اما او در خیلی از کتاب هایی 
کــه می خوانیــد، در خیلــی از 
برنامه هایی که شرکت می کنید و 
در شکل گیری خیلی از مؤسسات 
و نشریات ادبی نقش داشته و دارد. 

مثاًل چی؟ باید بگویم که مهدی 
حجوانی غیر از این که سال هاست 
داستان می نویسد و ترجمه می کند،  
از اعضاي هیئت مؤســس انجمن 
نویســندگان کودک و نوجوان هم 
هست. او از کسانی است که در ایجاد 
نهادهای مهم ترویج کتاب خوانی 
مثل »الک پشــت پرنــده« یا در 
شکل گیری »پژوهشنامه ی ادبیات 
کودک و نوجوان« نقش داشــته و 
با بســیاری از ناشــرانی که شما 
کتاب هایشان را می خوانید به عنوان 
مشــاور همکاری کرده است. اگر 
بخواهیم بهتر بگوییم او به معنای 
واقعی کلمه از پشــت پرده، دست 
ادبیات کودک و نوجوان را گرفته و 

پیش می برد. 
مهــدي حجوانی امســال از 
طرف انجمن نویســندگان کودک 
و نوجــوان به  »جایــزه ی یادبود 
آسترید لیندگرن« در بخش ترویج 
کتاب خوانی معرفي شــد و البته 

مهدی حجوانی، نویسنده، مترجم و مروج کتاب خوانی در گفت وگو با دوچرخه

فقط  نوشــتن  راضی ام 
می کند!

که از طرف انجمن نویسندگان کودک 
و نوجوان ایــران به این نهــاد معرفی و 
پیشنهاد شده ام. این طور نبوده که داوران 
آسترید لیندگرن بنشینند فکر کنند و 
مثاًل از تمام دنیا پنج نفر را نامزد کنند و 
یکی از آن ها من باشم. فکر کنم هرسال 
حدود 200 نفر از کشــورهای گوناگون 
به جایزه ي آســترید لیندگرن پیشنهاد 

می شوند. پس زیاد شلوغش نکنیم! 
اما در پاسخ به سؤالتان باید بگویم که 
همین  اندازه هم فکــرش را نمی  کردم، 
چون دوران کودکی ســختی داشــتم. 
مدرســه و معلم های خوبی نداشــتم، 
زیاد تنبیه می شــدم، اوضاع نمره هایم 
خوب نبود، از مدرسه بیزار بودم و عاشق 
خیابان گردی و بازیگوشي بودم! آینده ی 
روشنی توی ذهنم نبود. فقط یادم هست 
که گاهی چیزهایی توی سرم می گذشت 
که باعث می شد به دوستانم بگویم: من 
مطمئنم روزي نویسنده می شوم. البته 
آن ها هم یک جورهایی نگاهم می کردند!   
اگر برنده ی جایزه ی آســترید 
لیندگــرن بشــوید، تغییری در 
برنامه ها و فعالیت هایتان می دهید؟

نه، دیگر در سنی هستم که اگر همه ی 
جایزه هــای دنیا را هم به مــن بدهند، 
بیش تر از این، نمی توانم برای نوشــتن، 
خواندن، تدریس، مشاوره دادن به ناشران 
و مشارکت در اداره ی نهادهای مردمی 
وقت بگذارم. برعکس اگر همه ی دنیا هم 
مرا ســرزنش کنند، باز نمی توانم از این 

کارها دست بکشم!
آرزوی شما )یا بهتر است بگوییم 

آرزوی ادبیاتی شما( چیست؟
از نظر شــخصی دوست دارم مشکل 
مالی نداشته باشم و بتوانم تمام کارهایم 
را تعطیــل کنم. صبح  تا ظهر بنویســم 
و بعدازظهرها کفش کتانــی به پا کنم 

و همین طور بدون نقشــه ی قبلی توی 
خیابان ها و کوچه هــا و محالت و میان 
مردم بگــردم. تــوی بیمارســتان ها، 
کالنتری هــا، پارک هــا، خانه هــای 
ســالمندان و اســتادیوم های ورزشی و 
محله های فقیر بچرخم و با چشم هایم از 
رفتارهای مردم فیلم بگیرم، خاطره های 
تلخ و شیرینشان را بشــنوم. سفر کنم 
و زندگی را بــه دور از تکرارهای دنیای 
اتوکشیده تجربه کنم. از نظر اجتماعی 
هم آرزو می کنم ادبیات بــه مردم این 
ســرزمین کمک کند تا آزادتر و آگاه تر 

شوند و حالشان بهتر شود. 
شــما هم نویســنده اید و هم 
مترجم و هــم در نهادســازی و 
پژوهش فعالیت مي كنید.كدام كار 

را بیش تردوست دارید؟
خوش بختانــه حــدود یک ســال 
اســت که دیگر هیچ کاری بــه اندازه ی 
نوشتن راضی ام نمی کند و مدتی است 
کتاب هــای بیش تــری از من منتشــر 

می شود. امیدوارم دیر نشده باشد.
فکر می كنید اگر قرار باشد شما 
را با یکی از كتاب ها یا فعالیت هایتان 

بشناسند، آن چیست؟
کتاب کیلویي چنــد؟ کدام فعالیت؟ 
حاضرم تمــام کتاب هــا و فعالیت هایم 
را بدهم اما وقتی از دنیــا می روم مردم 

بگویند آدم بدی نبود...

  نيلوفر نيك بنياد

به تازگی کتاب جدیدش »عالیجناب 
مامان خانوم« هم روانه ی بازار شده 
اســت. پس بي مناسبت نیست که 
در روزهــاي پایاني زمســتان به 
 سراغ ا و برویم و پاي صحبت هایش

 بنشینیم.

در دوران نوجوانی فکر می كردید 
روزی نامــزد جایــزه اي  جهاني 

بشوید؟
قبل از هرچیز باید بگویم من آن طور 
که شما می گویید نامزد جایزه ی آستید 
لیندگرن نیســتم. درســتش این است 
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   سعيده موسوی زاده

احساسی شناور 
 وقتی که در حمام، شیر آب باز است 

احساس من آن جا شناور مثل غاز است 
انگار روی موج در دریاچه هستم 

بی جامه با پیژامه ای بی پاچه هستم 
غرق خیاالتم در این دریاچه ی گرم 

مثل پَر قو حوله ی حمام من، نرم 
در چشمه های آب گرمم زیر این دوش 

با ُقل ُقل آب زالِل نسبتًا جوش 
آه از صدای چک چک و شرشرشر آن 

حس می کنم خود را دقیقًا زیر باران 
بوی بنفشه می دهد صابون و شامپو 

روی سرم تاجی ست از گل های خوش بو 
یک ماسک مو دارم که با عطر خیار است 

یادآور سرسبزی و بوی بهار است 

وقتی بخار آب می پیچد چه عالی ست 
خود را میان ابرها حس می کنم بیست 

اما صدای رعد می پیچد به ناگاه 
ابر خیالم پاره پاره می شود آه! 

وقتی به در با مشت می کوبد پدرجان 
از حس و حالم می شوم فوری پشیمان 

می گوید این حمام کوچک نم کشیده 
فکر و خیال خامت اآلن دم کشیده؟ 

یک ساعت و نیم است شیر آب باز است 
در کله ی تو آرزوهای دراز است 

دریاچه ها خشکیده و بی آب مانده 
این جوجه غاز ما ولی در خواب مانده

  علي مولوي
و مكـافات!اتاق 
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عجــب مكافاتي شــده اســت اين 
مكافات نامه ي ما! تــا مي آييم دو كلمه 
از مكافات هايمان براي شــما بنويسيم، 
همه چيــز دگرگون مي شــود و ارتباط 
مكافات نامــه بــراي هفته هــا و گاهي 
ماه ها با شما قطع مي شــود. انگار واقعاً 
خود ايــن كلمــه ي »مكافات نامه« هم 
دردسرساز و مكافات اســت. اآلن شما 
حســاب كنيد از روزهاي پاياني آذرماه 
كه جريان »يلدا و مكافــات« را برايتان 
تعريــف كرديم، اين جــا در تحريريه ي 
هفته نامه ي دوچرخه خشــكمان زده تا 
همين هفته كه هفته ي دوم اسفند است. 
البد اين مكافات ما را هــم كه بخوانيد، 
مكافــات بعدي مــان در بهترين حالت 
مي رود تا اواســط ارديبهشــت 1399! 
خالصه كه گفتيم بدانيد در دوره اي به سر 
مي بريم كه مكافات نامه هم مثل بنزين 
و ماســك اِن 95 و ژل ضدعفوني كننده ، 
ســهميه بندي شــده و به اين راحتي ها 
گيرتان نمي آيد! پس يواش يواش بخوانيد 

كه ديرتر تمام شود!
اما برگرديم به مكافات اين بارمان كه 
مطمئنم مكافات خيلي از شماهاســت؛ 

يعني »اتاق و مكافات!«
اتاق، برخالف اســم كوچك و جمع 
و جورش، سرچشمه ي هزاران مكافات 
اســت. نداشــتنش هزار مكافات است 
و داشــتنش 100هزار مكافــات! وقتي 
كه خانه تان كوچك اســت و اتاق اضافه 
ندارد كه اتاقي داشته باشيد، طبعاً هزار 
مكافات است. وقتي خانه تان اتاق دارد، 
اما اتاقي مستقل براي خودتان نداريد و 
مجبوريد با خواهر يا برادر يا با خواهرها يا 

برادرها يا با خواهربردارها يا گاهي هم با 
پدربزرگ و مادربزرگ اتاقتان را شريك 
شويد، 10هزار مكافات است و وقتي اتاقي 
مســتقل براي خوِد خوِد خودتان داريد، 

چيزي نزديك به 100هزار مكافات!
البتــه مكافاتي كه منظور شــخص 
ماست در هر سه دسته مي گنجد! يعني 
ما به عنوان سردسته ي مكافاتيان جامعه 
از هرسه دســته ي مذكور مكافات اتاق 

مشعوف گشته ايم!
يعنــي روزگاري بود كــه خانه مان 
يك خوابه بــود و طبيعتاً آن يك خوابش 
مال مامان جان و باباجانمان بود. ما كجا 

بوديم؟ پشت مبل! 
حاال شــما مي خنديد، اما واقعاً پشت 
مبل يك پارتيشن كشيده بوديم و شبيه 
اتاق زيرپله ي »هري پاتر«، فقط دو متر 
در سه متر جا براي خوابيدن داشتيم كه 
بيش تر شــبيه قبر و خانه ي ابدي بود تا 

اتاق شخصي!
از طرفي چون پارتيشن ما يك تكه و 
بدون شيشه بود و چون طبعاً اين طرف 
پارتيشن چراغي نبود و چون جايي هم 
نبود كه بشــود سيم برق كشــيد، ما در 
تاريكي مطلــق و در نور شــمع زندگي 
مي كرديــم! يعني هركــس اين صحنه 
را مي ديد به تالقي ســنت و مدرنيســم 
پي مي برد! چــون آن طرف پارتيشــن 
زندگي عــادي و برق و نــور و تلويزيون 
و اســتندآپ كمدي و تكــرار ســريال 
»افســانه ي دونگ يي« جريان داشت و 
اين طرف پارتيشــن، نوجواني به سبك 
افراد تكنولوژي گريز در نور شمع درس 
مي خوانــد و دود چــراغ مي خــورد و 
برنامه هاي تلويزيــون را راديويي گوش 

مي كرد!
دو سال بعد كه به خانه ي بزرگ تري 
رفتيم كــه دو خواب داشــت، هم زمان 
شد با خواهردارشــدمان! يعني درست 
در لحظه اي كه تصــور كرديم مي توانيم 

استقالل داشــته باشــيم، در نور المپ 
اديســون درس بخوانيم، در اتاقمان راه 
برويم يا حتــي بنشــينيم )!( و به در و 
ديوارمان پوســترهاي بايرن جانمان را 
بچسبانيم، نوزادي را در اتاق ما گذاشتند 
و گفتند از اين به بعد بايد مراقب خواهر 
كوچولويت باشــي. حاال مراقبت عيبي 
ندارد، هرچه نباشــد خواهرمان است، 
اما عوض كردن دم به دقيقه ي پوشك و 
صداهاي گوش خراش نيمه شبانه اش در 
برنامه ي اتاق ما تعريف نشده بود. كار به 
جايي رسيده بود كه حتي وقتي شب ها 
ونگ ونگ نمي كرد، كابوســي ترسناك 
مي ديديم كه نفسش گرفته و صدايش در 

نمي آيد و از جا مي پريديم، بعد مي ديديم 
اي دل غافل، چه خروپفي هم مي كند!

از امســال هم كه به خانــه ي جديد 
آمديم و خير ســرمان براي اولين بار در 
زندگي گهربارمــان يك اتاق اختصاصي 
به مــا دادنــد، همان طور كــه گفتيم 

مكافات هايمان صدهزار برابر شد.
آن روزها كه اتاق دو در سه متر داشتيم 
دســت كم كســي به اتاقمان و شكل و 
شمايلش كار نداشــت. اما اآلن هرلحظه 
مامان جانمــان در را بــدون درزدن باز 
مي كند و مي گويد: »خجالت نمي كشي؟ 
اين اتاقه تو داري؟! بلند شو جمع كن اين 

ميدون جنگ رو! اين جا شتر با بارش گم 
مي شه!« 

و باباجانمان كه مي گويد: »خجالت 
نمي كشي؟ حيف اين اتاق كه به تو داديم! 
قدرنشناسي ديگه. خواهرت رو ببين... 
يك هشــتم توئه! اتاقش مثل اتاق عمل 
جراحي مي مونــه! همه چي برق مي زنه 
از تميزي و مرتبي!« حاال يكي نيســت 
بگويد خب معلوم اســت بچه ي دوساله 
اتاقش تميز اســت چون مامان جانمان 
هرلحظه مشغول نظافت آن اتاق است! 
اما من كه از صبح مدرسه ام و عصرها هم 
تا هشت شب كالس كنكور، كي مي رسم 

اين ميدان جنگ را تميز كنم؟!

مكافاتنامه!
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كافه علم 
11

این جا کافه علم، کافه ی »آلبرت اینشــتین« اســت و من 
مارمولک فراک پوشم. مثل همیشه نشسته بودم روی پیانوی 
قدیمی کافه و به عموآلبرت نــگاه می کردم که به جای تمرین 
درس ویولنش، داشــت روزنامه می خواند. باألخره سنگینی 

نگاهم را احساس کرد و از باالی روزنامه زل زد به من. 
- این یه روزنامه ی معمولی نیست، عزیز من!

خواســتم در جوابش چیزی بگویم که یک دفعه در باز شد 
و »اِیدا الْولِیس« ظاهر شد. عموآلبرت از جا پرید و کمرش را 

صاف کرد: »سالم کنتس الولیس عزیز. خوش اومدی.«
ایدا، بادبزن دســتی اش را که نوارهای طالدوزی داشت باز 

کرد و با قدم های کوتاه جلو آمد: »سالم آقای اینشتین.«
آرام پشت میز نشست و تندتند خودش را باد زد: »می دونی 
از کجا می آم؟ از این مراسم سالیانه ی اکتبر. باید یه فکری برای 
این »مراسم روز ایدا الولیس« بکنن. نه پذیرایی آن چنانی نه 
محیط دل پذیری. انتظار هم دارن با هم چین مراسمی، زنان در 

علوم و فناوری پیشرفت کنن.«
عموآلبرت روزنامه اش را که توی دســتش بــود روی میز 
گذاشت و گفت: »پس حسابی خســته شدی. چی میل داری 

کنتس عزیز؟«
- به نظرم چیزی که باعث می شه زن یا مرد در علوم پیشرفت 
کنن، سرودن شــعره. اگه تمام ذهنشــون رو غرق علم بکنن، 
هیچ وقت موفق نمی شــن. اصاًل مگه می شه دانشمند باشی و 

آرزوی پرواز نداشته باشی؟ 
بادبزنش را روی میز گذاشــت و در کیف دستی کوچکش 
دنبال چیزی گشت. عموآلبرت گفت: »تخیل! تخیل از دانش 

مهم تره ایدای عزیز. حاال چی میل داری؟«
ایدا سرانجام پیروزمندانه کتابچه ا ی کوچک و قدیمی را از 

کیفش بیرون کشید و هیجان زده گفت: »اسپرسو!«
عموآلبرت ابروهایــش را باال انداخت و بــا تعجب فنجانی 
برداشت. خودش را آماده کرده بود که با رعایت تمام آداب، یک 

چای اصیل برای کنتس بیاورد.
- نگاه کن آلبرت عزیز! می تونی این جا ببینی که من بهترین 

زاویه رو در ساخت بال برای پروازکردن به دست آوردم.
ایدا بلند شد و به سمت عموآلبرت آمد. کتاب را مقابلش باز 
کرد. یک دفعه تکه کاغذی از الی آن بیرون افتاد. عموآلبرت خم 
شد و کاغذ تا شده را برداشت. به کتاب ایدا نگاه کرد و هم زمان 

تای کاغذ را باز کرد. 
- مطمئنم که با مقایسه با آناتومی پرنده ها، باألخره می تونم 

چیزی برای پروازکردن بسازم. نظر تو چیه آلبرت، ها؟
عموآلبرت یک دفعه زد زیر خنده. اخم های ایدا در هم رفت 

و کتابش را بست.
- معذرت می خوام ایدای عزیز. به تو نمی خندم. یعنی شاید 

هم به تو می خندم! یعنی از این نامه خنده ام گرفت.
از روی کاغذ خواند: »مادر عزیزم، روزی بال های بزرگ تر از 
پرندگان می سازم و با روغن چرب می کنم و به پشتم می بندم و 

پرواز می کنم. بوقلمون مهربون و کوچولوی تو.«
ایدا با دو انگشت بلندش کاغذ را از دست عموآلبرت قاپید و 
پشت میز برگشت: »بوقلمون های صنعتی نمي تونن پرواز کنن، 
اما بوقلمون های کوچولوی وحشی توانایی پرواز تا چندصد متر 

رو دارن...«
کتابش را توی کیفش گذاشــت و زل زد توی چشــم های 

عموآلبرت: »...برای پریدن باالی درخت ها، تا از دست مزاحم ها 
نجات پیدا کنن.«

عموآلبرت دستی به سبیلش کشید و با دل جویی اسپرسو 
را مقابل ایدا گذاشت: »ببخشید، این یه نامه ی خصوصی بود. 
نباید می خوندمش. اما چرا یه الگوریتم برای پرواز نمی نویسی؟ 

این بلندپروازیه؟«
ایدا فنجان را نزدیک بینی برد و بــا یک نفس عمیق، عطر 
قهوه را وارد مشامش کرد: »هرچیزی که قابلیت تبدیل شدن 

به اعداد رو داشته باشه قابل برنامه ریزیه.«
 چرخش مالیمی به فنجان داد تا بخش غلیظ و رقیق قهوه 
با هم ترکیب شود: »و از نظر من آلبرت، همه چیز این قابلیت رو 

داره. حتی عشق و احساسات.«
یک دفعه قهوه را یک نفس سر کشــید. فنجان را روی میز 
گذاشــت و گفت: »عشــق پر از الگوســت. و ریاضیات یعنی 

مطالعه ی الگوها.«
از روی پیانو بلند شــدم و خودم را به میز توی آشــپزخانه 
رســاندم؛ درســت رو به روی روزنامه ی عموآلبــرت. با خودم 
گفتم چیزی قابل پیش بینی تر و کســل کننده تر از روزنامه ا ی 
قدیمی وجود ندارد. تاریخش را نگاه کردم که مال جوانی های 
عموآلبرت بود. درســت پایین صفحه، یک آگهی استخدام به 

چشم می خورد: 
ارکسترملیاستخداممیکند:

بهیکرهبرارکسترنیازمندیم.
مدتيطوالنياســتکهمارمولکفراکپوش،رهبرارکسترعزیزما

گمشدهاست.

برنامه نويس  اولين 
تاريخ!

جادوگر اعداد!
ِايدا الْوِليس/ تولد: ۱۰ دسامبر ۱۸۱۵/ مرگ: ۲۷ نوامبر ۱۸۵۲

الولیس، ریاضیدان و نویسنده ای انگلیسی بود که از او به عنوان اولین برنامه نویس 
تاریخ یاد می شود. او اولین کسی بود که به پتانسیل ماشین های محاسباتی، فراتر از 

محاسبات ساده ی ریاضی پی برد و اولین الگوریتم تاریخ را نوشت. 
پدرش شاعری مشهور با عادت و رفتارهای جنون آمیز و عجیب و غریب بود! او انتظار 
داشتن یک فرزند پسر را داشت و به همین دلیل با تولد ایدا، خانواده را ترک کرد. مادر 
ایدا تصمیم داشت دخترش، تحصیالت عالی داشته باشد و به فرد متشخصی تبدیل 
شود و هیچ شباهتی به پدرش نداشته باشد. برای همین بهترین استادان را در ریاضی 

استخدام کرد و در آموزش او، سخت گیری زیادی به خرج داد. 
ایدا در ۱۲سالگی به پرواز عالقه مند شد. او با تصورات و آزمایش هایش می خواست 
بال هواپیما بســازد. برای این کار آناتومی پرندگان را مطالعه می کرد و در نوجوانی 
یافته هایــش را در کتابــی نوشــت و نــام آن را »فالیولــوژوي« )Flyology( یا 

»پروازشناسي« گذاشت.
الولیس همیشه علم خود را ترکیبی از علم و شعر می دانست. او معتقد بود هرچیزی 
که قابلیت تبدیل به اعداد را داشته باشد، توانایی محاسبه شدن و تعبیر و تغییر توسط 
کامپیوترها را هم دارد. او فراتر از روش های سخت گیرانه ی مادر، تفکرش را پرورش داد 
و رویکردی تخیلی و بصری در مطالعاتش داشت و به همین دلیل به او لقب »جادوگر 

اعداد« را داده اند. 
از یادگارهای بزرگ او زبان برنامه نویسی »ایدا« )Ada( است و مدال الولیس که 
توسط انجمن کامپیوتر بریتانیا اهدا می شود. هم چنین مراسم روز ایدا الولیس که در 
میانه های اکتبر با هدف افزایش نقش زنان در علوم، فناوری و مهندسی برگزار می شود. 

معادالت ماشين تحليلى
شهرت الولیس، مدیون همکاری او با »چارلز ببیج« و توسعه ی کامپیوتر مشهور 
ببیج یا ماشین تحلیلی است. در ســال ۱۸۴۲ میالدي، ایدا مقاله ای را از دانشمندي 
ایتالیایی از فرانســه به انگلیســی ترجمه کرد. این مقاله طرحی شماتیک از ماشین 
تحلیلی ببیج به همراه آموزش ها و سخنرانی های ببیج بود. ببیج ترجمه ی ایدا الولیس 
را از مقاله ی فرانسوی خواند و به او پیشنهاد داد خودش در این مورد مقاله ای بنویسد.

او ظرفیت الزم برای این کار را در ایدا دیده بود. ایدا نظرات خود را که سه برابر متن 
اصلی بود به ترجمه اضافه کرد که در بخش آخر، آن الگوریتم مشهور او قرار داشت. 
متن او شــامل اضافه کردن معادالت جبری برای توضیــح چگونگی انجام معادالت 
ریاضی توسط ماشــین تحلیلی بود. الولیس تالش کرد از ریاضیات برای کدگشایی 
فرآیندهای عصبی و احساسات استفاده کند. او برای نمایش مطالعاتش با افرادی دیدار 
کرد تا مدلی الکتریکی از یافته هایش ســاخته شود اما نهایتاً این تصمیم عملی نشد. 
فعالیت های الولیس اولین قدم ها برای ورود به دورانی تازه در علوم کامپیوتر بود. اولین 

قدم ها در مسیر درک کامپیوترهای مدرن، فراتر از ماشین حساب.
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در تمام این مدت بــا او زندگی کردم. وقتــی پدر و مادرش ترکــش کردند با او 
هم دردی کردم. وقتی مرد تارعنکبوتی، پدر و مادرش را کشت ناراحت شدم. وقتی 
با »کرامب« و »پیپ« دوســت شــد و از تنهایی درآمد خوشــحال شدم و… »جک 

کارمیچل« همیشه با من بود.
وقتی فصل اول کتاب تمام شد، خدا را شکر کردم که هنوز دو فصل دیگر مانده و 

جک کارمیچل به این زودی ها از پیشم نمی رود.
کتاب »فرال ها« سه جلد دارد با نام های »انتقام زبان کالغی«، »هجوم شیطان« 

و »انتقام بیوه ی سفید«. داستانی 
جــذاب و خواندنی کــه زندگی 

فرال ها را روایت می کند. 
آن ها در تالش اند دشمنانشان 
را شکست دهند تا قدرتشان را از 
دست ندهند. فرال ها می توانند با 

حیوانات ارتباط برقرار کنند.

فرالها
نویسنده:ژاکوبگری
مترجم:محمدقصاع

ناشر:نشرباژ)66989558(
نويد صنعتی
16ساله ازمالرد

فرال ها را قبل از خواب 
نخوانید!

يك جرعه
 كتاب
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صبح که از خواب بیدار شدم، همه جا 
را برف گرفته بود. با خواهرم شال و کاله 

کردیم برای برف بازی.
قبل از بیرون رفتن گفتم: »راضیه یک 

دوچرخه بردار بیار!« 
رفتیم تا رســیدیم به برف دســت 

نخورده؛ سفید و زیبا و معصوم! 

یک کار خاص
روی برف  نوشتم دوچرخه و قیافه ی 
کســانی را که چشم هایشــان چهارتا 
می شود تصور کردم. آخر چرا کسی روی 
برف  بنویســد دوچرخه؟ به راضیه که 
گفتم لبخندی گوشــه ی لبش نشست. 
چند لحظــه بعد صدایی ســرماخورده 
گفت: »چیه؟ فکر کــردی فقط خودت 

دوچرخه می خونی؟«
شاخ در آوردم! نفس عمیقی کشیدم 
و ســرمای هوا را تا مغز استخوانم حس 
کردم. آرام برگشــتم: »ببخشــید ُش... 

ُش... شما؟«
راضیه که گرم درست کردن گلوله ی 
برفی بود برگشت و گفت: »با کی داری 

حرف می زنی؟«
آدم برفــی آرام و بی صــدا روی برف 
ایستاده بود و توی دســتان چوبی اش 
یک نسخه دوچرخه بود، آخرین شماره!

رفتم نزدیک تر. 
- یه چیزی بگو! نذار فکر کنه خیاالتی 

شدم!
دوچرخه الی دســت هاي چوبی اش 
خیس شــده بود. نگاهش کردم. یکی از 

عکس های من در آن صفحه بود.
- این عکــس رو من گرفتــم. مگه 

نگفتی تو هم دوچرخه می خونی؟ 
انگار خندید. داد زدم: »دیدی؟ دیدی 

خندید؟« 
راضیه با چهره ای درهم گفت: »نه!«

و رفت تا برای دمــاغ آدم برفی هویج 
بیاورد. مــن مانــدم و یــک آدم برفی 
دوچرخه در دســت که ســر لجبازی 

نمی خواست حرف بزند.
همان صــدای ســرماخورده گفت: 
»هیچ وقت فکر نکــن فقط خودت یک 

کار خاص می کنی!«
عكس و متن: فاطمه موسوی
16ساله از کرج

تادلازرشتهیمویتفارغالتحصیلشد
حالمنباتوبهحالبهتریتبدیلشد

هرچهموسیقیوساز،هرنواوهرسرود
هرصداییدرنبودتصوراسرافیلشد

غزلهایجهانمنظومتر اسمتازکِلّ
یکتنهدیوانحافظ،یکتنهانجیلشد

تابرایتشعرگفتمازهمانلحظهبهبعد
ازغزلهایمبههرشکلیشدهتجلیلشد

هیچنقدیرویاشعارمدگرواردنشد
ازهمانروزیکهشعرمدستتوتحلیلشد

حرفمایناستکهقبللحظهیتحویلسال
حالمنباتوبهحالاحسنیتحویلشد
سايه برين از تهران

ریلراهآهن،دلم
وتو،چرخقطار
خودتدریاب

چگونهدلمرازیرپاگذاشتي؟
مريم خالقي هرسيني 
از تهران

بگذار
آخرینبرف
آرامآبشود

اینبام
یکسالتمام

ازدوريیارسردش
تبداراست 

ليالقرمزچشمه
17ساله از تهران

تحویل برف آخرقطار

امــروز معلــم  شــیمی می گفــت: 
»ســتاره ها روزی متولد می شوند، رشد 

می کنند و روزی هم می میرند.«
تا امروز همه ی ســتاره های آسمان 
را دوست داشــتم، اما از این پس فقط 
ســتاره هایی را دوســت دارم که هرگز 
نمی میرنــد. ســتاره های محله مان را 
می گویــم. همان ها که نه در آســمان 
جهان، بلکه در آســمان دل جای دارند. 
نام هایشان افتخار هر کوی و برزن است. 
آن ها هرگــز نمی میرنــد. زنده اند و نزد 

پروردگارشان روزی می گیرند.
سيدمحمدطاها ميرجالل الدينی
16ساله از کرج

ستاره های 
شهر ما

برايسفربهخودمان
بهچندسطرشعرنیازداریم

مثلتمامآدمهایيکهدرهوايابري
چترشانراباخودشانميبرند

بااینکهميدانند
بازشدنهیچچتري
بارانرابندنميآورد

بهنام عبداللهي از تبريز

زيــر بــــاران

داستانك

تصويرگري: حديث گرجي، 15ساله از تهران
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قصه هاى
 خوش شانس

تماشای نمایشگاه »یک قصه، دو نگاه«

  نيلوفر شهسواريان
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بعضی از کتاب های کودک و نوجوان 
ممکن اســت دوبار و با دو تصویرگری 
متفاوت چاپ شوند؛ همان اتفاق جالبی 
که ســوژه ی نمایشــگاه »یک قصه، دو 
نگاه« شــده است. اســم این  قصه ها را 
گذاشته ام قصه های خوش شانس، چون 
همه ي کتاب ها چنین امکانی را ندارند. 

این روزهــا آثــار تصویرگرانــی که 
داستاني مشترک را تصویرگری کرده اند 
و انتشارات کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان آن ها را در دوره های گوناگون 
منتشــر کرده، در موزه ي ملــی هنر و 
ادبیات کودک به نمایــش درآمده که تا 
پایان شهریور 1399 ادامه دارد. اگر به 
کتاب و به خصوص تصویرگری آن عالقه 
دارید، برای تماشای این نمایشگاه بیایید 

و البته قبلش این گزارش را بخوانید!
* * *

نمی دانســتم که داســتان »زال و 
رودابه« بــا نویســندگی »م.آزاد« و با 
تصویرگــری »نورالدین زرین کلک« در 
ســال 1354 چاپ شــده و بار دیگر در 
سال 1390، »مصطفی رحماندوست« 

داستان را به روي کاغذ آورده و »عاطفه 
ملکی جــو« برایش تصویرگــری کرده 
است. در تصویری که از هر دو کتاب به 
نمایش درآمده، نگاه عاشقانه ای بین این 
دو شــخصیت وجود دارد، اما با حال و 

هوایي متفاوت. 
ایــن نمایشــگاه را به چنــد دلیل 
دوست دارم؛ هم به خاطر موضوع خاص 
و تخصصی اش، چــون می توانم اثر دو 
تصویرگر درباره ي یک موضوع را با هم 
مقایســه کنم، هم به خاطــر این که در 
دوران کودکــی و نوجوانــی ام، معموالً 
کتاب های خواندنی و بــا کیفیتی را از 
انتشارات کانون پرورش فکري کودکان 

و نوجوانان می خواندم.
جالب است که کتاب »شازده کدو« از 
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»عباس جهانگیریان«، استثنائاً یک قصه 
در سه نگاه است! یعني سه تصویرگر اثر 
او را تصویرگــری کرده اند؛ »محمدعلی 

بنی اســدی« و »خشــایار قاضی زاده« 
هردو در سال 1373 و »سحر خراسانی« 
در سال 1389 خورشــیدي. این کتاب 
برای گروه سنی 10 ســال به باال چاپ 
شده است. از نویســنده ی کتاب علت 
آن را می پرســم؛ جهانگیریان می گوید: 
»محمدعلی بنی اســدی از تصویرگران 
خوب ایرانی اســت که اولین بار کتاب را 
تصویرگری کرد، اما به تشخیص کانون 
پــرورش فکري،  چهره هــا اندوهگین و 

تصویرگری ها از نظر فضاســازی، تلخ و 
غیرکودکانه بودند. البته اندوهگین بودن 
به معنای بدبودن اثر نیست؛ با این حال 
ما جامعه ی شــادی نداریم و اگر فضای 
کتاب هــا اندوهگیــن باشــد، اتفــاق 
خوبی نمی افتــد. عالوه بر ایــن از نظر 
من تصویرگــری روی جلد کتاب، نباید 
داســتان را لو بدهد که این تصویرگری 
از همان ابتدا قصه ی شازده کدو را فاش 

مي کند.«
عباس جهانگیریــان ادامه می دهد: 
»انتشــارات کانون پــرورش فکري از 
اجرای قاضــی زاده هم راضــی نبود و 
16سال بعد، سحر خراســانی این قصه 

را تصویرگری کرد.«
نویسنده ی رمان »ســایه ی هیوال« 
درباره ي ارتباطش بــا تصویرگران برای 
چاپ کتاب می گوید: »در گذشته برای 

چاپ کتابم با تصویرگر داستان در تماس 
نبودم، اما حاال با هرناشری که هم کاری 
می کنم، در کار تصویرگری هم دخالت 
می کنم. این تعامــل در همه جای دنیا 
وجود دارد، مگر این که ناشــری از نظر 
گرافیکی، نظارت زیادی داشــته باشد 
که نویســنده بتواند اعتمــاد کند. مثاًل 
کتابي درباره ي تاریخ پزشکی نوشته ام، 
اما تصویرگری های آن به جای تشــویق 
نوجوانان به رشته ی پزشکی، مخاطبان 

را از توجه به این رشته باز می دارد؛ چون 
تصویرگری ها تیره و تار است.«

* * *
»پژمــان  کــه  نمانــد  ناگفتــه 
رحیمــی زاده«، »بهــزاد غریب پــور« 
و »مانلــی منوچهــری« نیــز از 15 
تصویرگری هستند که آثارشان در این 

نمایشگاه به نمایش درآمده است. 
موزه ی ملی هنر و ادبیات کودک در 
طبقه ی زیر هم کف مرکز آفرینش های 
فرهنگی هنری کانون پــرورش فکري 
کــودکان و نوجوانــان در خیابــان 
حجاب واقع شــده و از ســاعت 9 تا 16 
به جز پنج شــنبه ها و جمعه ها، میزبان 

عالقه مندان است. 

ايستگاه

بخشي از ماكت انيميشن »كشاورز و 
روبات« اثر »عبداهلل عليمراد« در موزه ي 

ملي هنر و ادبيات كودك
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در این مــوزه ی دائمی که از ســال 
1379 تأسیس شده، هر از گاهی بخشی 
از تولیــدات فرهنگی و هنــری کانون 
پرورش فکري از ســال 1345، شامل 
فیلم، کتاب، بازی و سرگرمی به نمایش 
درمی آید. یعنی اگر وارد موزه شــدید، 
می توانید آثار و محصوالت دیگری را هم 
از کانون پرورش فکري برای کودکان و 

نوجوانان تماشا کنید. 
به گفته ی رئیس مــوزه ي ملي هنر و 
ادبیات کودک، در گنجینه ی این مکان 
بیش از 13هزار فریم، تصویرگری کتاب 

کودک و نوجوان وجود دارد.
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