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وقتی درختان را شکستند
وقتی که جنگل شد بیابان

وقتی که با دستان مردم
شد دشت ها و باغ، ویران

* * *
گنجشک ها از بیشه رفتند

پروانه ها بی النه ماندند
در کوچه و پس کوچه ها، آه!

سنجاب ها بی خانه ماندند
* * *

دیگر کسی در فکر گل نیست
از بس همه سرگرم جیب اند

این مردِم دور از محبت
در پیش من خیلی عجیب اند

* * *
وقتی که جنگل بی درخت است

از دست ما دارد شکایت
با پوپک و سنجاب و گنجشک

زیباست آواِز طبیعت

از دست ما 
دارد 

شکایت
   محسن اعال

برايتولدموالعليع

چشـمهايت
را سپيده
بازميآورند
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آموزش از نوعى ديگر!
روزهاي ما كرونــا گرفته  اند! فقط دســت گيره ی در، كيف پول، لباس ها و... ناقل كرونا نيســتند؛ 
لحظه هايمان هم پر از ويروس كروناســت. وقتی به آب نياز داريم هم احساس مي كنيم مبتال به كرونا 
شده ايم. در اين روزهای خاص شايد حوصله مان سر برود، شايد دلمان برای مدرسه و هم كالسی ها هم 

تنگ شود؛ اما برای درس ها چه؟! 
گفتم درس ها، اين روزها بسياری از مدرسه ها كالس های آنالين يا مجازی برگزار می كنند و از تلويزيون 

هم برنامه های آموزشی پخش می شود؛ دوباره وقت درس خواندن رسيده، اما از نوعی ديگر.
با »بصير مقدسيان«، معلم و پژوهشگر توانمندســازی نوجوانان، درباره ی آموزش از راه دور و اين 
روزهای خاص گفت وگو كرده ايم. او در بخشی از اين گفت وگو می گويد: »حاال نوجوانان در خانه اند معلمی 
نيست كه بگويد ساكت بنشــين،  به درس گوش بده يا امتحان بگيرد. خودت هستی كه می خواهی به 
شيوه ی خودت درس خواندن را پيش ببری و از آموزش مجازی يا آنالين استفاده كنی. نگران حواس پرتی 
هم نباش مگر سر كالس درس حواست پرت نمی شود؟ خودت مي تواني اين حواس را جمع وجور كني!«

برای اين كه درباره ی آموزش مجازی صحبت كنيــم در اولين مرحله بايد بدانيم 
نقش و جايگاه اصلی و حقيقی مدرسه چيست؟ و اين آموزش مجازی چه قدر می تواند 

جای مدرسه را بگيرد؟ 
اگر بخواهيم مدل ديگری به مدرســه نگاه كنيم، مدرســه ابزاری است در دست 
دانش آموزان تا با آن ابزار، آينده ی خودشان را بسازند. البته اآلن برعكس است. جوری 
نگاه می كنند كه انگار بچه ها ابزاری هستند برای مدرسه كه بيايند در مدرسه درسی 

را ياد بگيرند و بروند امتحان بدهند.
درحالی كه به خصوص در دوره ی نوجوانی، اين دانش آموزان هستند كه می توانند 
فكر كنند كه من قرار است زندگی ام را چه طور بسازم و به چه نياز دارم؟ در اين حالت 
اولين نياز تحصيل است و مدرسه ابزاری است كه من خودم را سريع تر به نقطه ای كه 

می خواهم برسانم. البته نيازهای ديگری هم هست كه بايد به آن ها بپردازم.
مثل وقتی كه بچه ها می خواهند با دوستانشان پيك نيك بروند، خودشان برنامه اش 
را جور می كنند و و سايل مورد نيازشان را برمی دارند و ....زندگی هم مثل يك پيك نيك 
است. الزم است برای آن برنامه بريزيد. در يك زندگی متعادل من تحصيل می خواهم، 
مهارت های عمومی و شــخصی الزم دارم، روابط دوستانه ام مهم است و مهارت های 
كاری الزم دارم )چون تقريباً همه می دانند كه خيلی وقت ها تحصيل جدای شــغل 

است. ممكن است دكترا داشته باشند؛ اما نتوانند شغل مرتبط پيدا كنند.(
به اين می گوييم »ســبك زندگی متعادل«؛ يعنی تفريح، مهارت زندگی، مهارت 

شخصی، روابط دوستانه و مهارت كاری را با هم داشته باشيم.

وقتی بچه ها مدرسه می روند روی كاغذ، تمام وقتشان در 
مدرسه پر است؛ اما در عمل همه چيز وجود دارد غير از درس!

به اين روزها می توان به عنوان يك نقطه ی عطف نگاه كرد 
كه برگرديم به سبكی كه واقعاً بايد وجود داشته باشد. اآلن 
نوجوانان می توانند برنامه ريزی كنند و بعداً كه به مدرســه 
برگشــتند هم همين ســبك را پيش ببرند. مثــًا صبح تا 
ظهر بروند مدرســه، بعد بيايند استراحت كنند و بعدازظهر 
برسند به زندگی، ورزش، دوستان، كســب مهارت ها و... تا 
زندگی شان را متعادل كنند و به موفقيت برسند. در آموزش 
هم اختيار كار را دستشان بگيرند. خودشان می دانند در چه 
درس هايی ضعيف تر هستند و به چه درس هايی عاقه دارند.

اگر به اين ســبك زندگی برســند بعداً به نفع خودشان 
است. هم در تحصيل موفق می شــوند و هم در جنبه های 
ديگر زندگی. خيلی ها به 25ســالگی می رسند و می بينند 
هنوز در كارهای اوليه ی شخصی شان مانده اند و نمی توانند 

به استقال برسند.

استفاده ی درست
 از کرونا

مقدســيان، برای اين روزهای تعطيل و در خانه ماندن ها، 
پيشــنهادهايی دارد كه با آن بتوانيم به سبك زندگی متعادل 

برسيم:
1. در خانه نقش داشــته باشــيد. گاهی در كارهای خانه 
مســئوليت بپذيريد؛ مثًا بگوييد يــك روز در هفته من غذا 
می پزم. جنيست هم ندارد؛ هم دخترها می توانند و هم پسرها و 

البته الزم است والدين هم به اين ها اعتماد كنند. 
2. وقت هايی را بگذاريد برای كارهای مشــترك با اعضای 
خانواده مثل تفريح، كتاب خواندن، فيلم ديدن، مرتب كردن 
خانه و... در اين حالت ياد می گيريد چه طور گروهی كار كنيد 
و اين تمرينی است برای آينده ی شغلی تان كه كار مشترك را 
چه طور انجام بدهيد؛ مثًا وقتی داريد تصميمی می گيريد برای 
اين كه كدام فيلم را خانوادگــی ببينيد ياد می گيريد چه طور 

توافق كنيد.
3. يك كار مهارتی را دنبال كنيــد فرقی ندارد چه كاري... 
جنسيت هم مطرح نيست ما مردهای خياط و آشپز هم داريم. 
می توانيد نقاشــی و كارهای فنی و مهارتی مثل برق كاری يا 

تا حوصله مان 
سر نرود

كابينت ســاختن را ياد بگيريد. اين ها در زندگی آينده بسيار 
كمك می كند و مهارت دستی تان را باال می برد.

4. اين زندگی متعــادل را پدر و مادرها بايد شــروع كنند. 
زندگــی فقــط كار نباشــد؛ تفريــح، مطالعــه، ورزش و كًا 
فعاليت های شــخصی هم باشد. به خودشــان جرئت بدهند 
حتی با وجود اســترس های اقتصادی وقتی را برای خودشان 

كنار بگذارند.
5. در كنار كار با موبايل و درس خواندن به فعاليت های ديگر 
هم برسيم؛ چون اآلن مهم ترين بحث »سبك زندگی متعادل« 
است كه در كشــور ما با وجود اضطراب های درسی تك بخشی 

شده است.

سبک زندگی متعادل 
در مدل پیک نیکی
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تا حاال به خورشــيد نگاه كرده اي؟! 
شده تا حاال به خورشــيد زيبا و پرنوري 
كه هــر روز به ما و جهانمان روشــني و 
گرما مي بخشد، به قول معروف با چشم 
غيرمسلح نگاه كني؟ جواب معلوم است، 
هرچه قدر  هم كه خورشيد و روشنايي اش 
را دوست داشته باشــيم، باز نمي توانيم 
همين طوري به آن چشــم بدوزيم. اما 
وقتي نور خورشيد بر كره ي ماه مي تابد 
و از روي مــاه به ســمت مــا منعكس 
مي شود، تماشايي است. اصاًل ماه همه ي 

زيبايي اش را از همين نور مي گيرد.
بگذاريد فعاًل  هم چنان از خورشــيد، 
براي زندگي مــان نور و گرمــا بگيريم، 
خودمان را براي پشــت ســر گذاشتن 
اين روزهاي ســخت تقويــت كنيم و با 
يك واســطه، زيبايي اش را در چهره ي 
روشــن ماه ببينيم و لذت ببريم و البته 
در كنار تماشاي ماه، بياييد اين روزها از 
توي خانه و از پشت پنجره ي خيال هم 
كه شــده، به كوه هاي بلند و سر به فلك 
كشيده چشم بدوزيم. هر كسي ممكن 
اســت از يك زاويه كوهي را نگاه  كند و 
تصويري ببيند، متفاوت از آن چه ديگري 
از زاويه اي ديگر، از همان كوه مي بيند. 
كوهنوردها هم، همــه در يك فصل و از 
يك مسير به سمت قله صعود نمي كنند و 
به طور طبيعي هركدام چشم انداز ويژه ي 
خود را از همان كوه تماشا مي كنند كه 
لزوماً با چشم اندازي كه ديگري مي بيند، 

يكي نيستند.
اين كوه هاي ســر به فلك كشيده به 
آدم هاي بزرگ و آثار بزرگشان مي مانند 
كه قرن ها و شايد هزارها سال، ديگران 
مرتب به آن ها نزديك مي شــوند و هر 
بار بــه تماشــاي گوشــه اي از عظمت 
وجودشان مي ايســتند و داستان آن چه 
را كه مي بينند و مي چشــند، براي بقيه 
روايت مي كنند؛ يكي در كتابي علمي و 
پژوهشي، ديگري در داستاني يا حكايتي 
شنيدني، سومي در شعري خيال انگيز، 

كسي در نقاشي اي تماشايي و...

نسبت ماه به خورشيد
كسي كه يك شنبه ي آينده روز به دنيا 
آمدنش است، مثال آشــكار همان ماه 
است نسبت به خورشيد حق. بله، علي ع 
را مي گويم كه گفته است خدايي را كه 
نبينم نمي پرســتم؛ اما با اين چشمان 
ظاهربين نبايد به ديدن خداي رفت كه 
طاقت تماشــاي او را ندارند. او با چشم 
دل خورشيد، حق را تماشــا مي  كرد و 
هم چون ماه، نور آن خورشيد را به جهان 
بازمي تاباند. به قول يكي از بزرگان: »علي ع 
را بشر بنامم، اما چگونه بشري؟/ كسي 
كه خدايش در او تجلي كــرده و ظاهر 

شده است«.
پس اگر به خورشــيد حق نمي توان 
چشم دوخت، به تماشاي كساني چون 
علي ع مي توان ايستاد و به بلنداي وجود 
او مي توان نزديك شد. اما فراموش نبايد 
كرد كه اين كوه سر به فلك كشيده را از 
هر ســو نگاه كنيم تصويري از عظمت و 
زيبايي مي بينيم؛ هم چنان كه در طول 
قرن ها بسياري درباره ي او سخن گفته 
و شعر ســروده و كتاب نوشته اند و البته 
هركدام از منظري او را ديده اند. اين همه 

جلوه گري از طاقت انسان هاي بزرگ هم 
فراتر است چه رسد به آدم هاي معمولي 
و از همين روست كه ابراهيم الوائلي، 
شاعر عراقي بر اصالت او تأكيد مي كند 
و خطــاب بــه او مي گويــد: »جهان تو 
صداست و جهان بقيه ي مردم انعكاس 
صدا« و دكتــر علي شريعتي هم او را 
»حقيقتي بر گونه ي اساطير« مي نامد، 
تعبيري كه هم اصل بودن و بعد حقيقي 
او را بازمي نمايد و هم تصوير شگفت انگيز 
و خيال آميــز و اســطوره ايش را به ياد 

مي آورد.

نفس هايش واژه بودند
در اين جا از دريچه ي چشــم ســه 
شــاعر معاصر لبناني به تماشاي علي ع 

مي ايستيم و از زبان آن ها جلوه هايي از 
بزرگي وجودش را مي خوانيم. جودت 
فخرالدين، يكي از اين شاعران معاصر 
لبناني اســت كه تنهايي علــي ع و انس 
او را با واژه ها بيش تــر از بعدهاي ديگر 
مي بيند و درباره ي فراتر بودن او از زمانه 
و مردم زمانه ي خويش چنين مي سرايد: 
»زمين به او خيانت كرد/ كه آرام در ميان 
دستانش ننشست/ و بر مدار جاي پايش 
نگشت/ زمين به او خيانت كرد/ و او چون 
پدري مهربان به زميــن گله مي كرد/ و 
درختان دستانش را در آن مي كاشت/ ... 
زمين به او خيانت كرد/ و او تنها بر زمين 
مي رفت/ مردم تنهايي اش را مي ديدند/ 
اما در تماشا هم بخل مي ورزيدند/ ...علي 
بر زميني قدرنشناس قدم برمي داشت«.

همين شاعر در ســطرهاي ديگري 
از شــعرش به اُنس و اُلفت امير مؤمنانع 
با زبان و با واژه ها مي گويــد، اما باز هم 
به تنهايي او بازمي گــردد و راوي غربت 
علي ع در زمانه اش مي شود: »او در واژه ها 
خانه داشــت/ واژه هايي كه در وجودش 
سكني گزيده بودند/ ...نفس هاي علي ع 
واژه بودنــد/ و او با برافروختــن واژه ها 
مي زيســت/ ... او به ســخن، تيزِي تيغ 
مي بخشــيد/ تا رازها از درونش بتراوند/ 
و آه ها و حسرت ها در دلش آرام بگيرند/ 
...او در شــب كوفــه گام برمــي دارد/ 
پلك هايــش نخل هايي ســوخته اند/ و 
دستانش نهرهايي بســته/ تنها در شب 
كوفه گام برمي دارد/ و زميــن، يا از آِن 

خوارج است يا از آِن بني اميه...«

در نمازم زنده اي!
شربل بعيني، ديگر شــاعر معاصر 
لبناني كتابــي برايش ســروده كه در 
آن بيش تــر، از زاويه ي عشــق علي ع به 
خداوند و عبــادت او، بــه اميرمؤمنان 
نزديك مي شود و در مجموعه ي نظمي 
كــه آن را »مناجات علي« نــام داده، با 
علي ع به گفت وگو مي نشيند: »آدم ها به 
صحرا نمی آيند/ كه فقط بــا زبان تو ]با 
خدا [ ســخن بگويند/ می آيند كه چشم 
خورشيد را سرمه بكشند/ و رنگ ايمان 

تو را به آن بزنند.«
او كه از مســيحيان لبنان اســت در 
بخشي از كتابش، علي ع را وحدت بخش 
اديان مي داند و در ســطرهايي ديگر از 
عشق خود به علي ع، خطاب به او چنين 
مي گويــد: »اي كه همــواره/ در نمازم 
زنده اي!/ زندگي ام را چــون عود/ براي 
تو مي ســوزانم/ تا هــر روزي كه از عمر 
من كاسته مي شود/ زندگي/ به اندازه ي 

روزگاران/ در تو دوام يابد.«
اين شــاعر هم نمي توانــد از توانايي 
سخنوري موال آســان بگذرد و در اين 
باره هم با او سخن مي گويد: »...ابرهای  
پرباران صدايت/ كشــتزاری سرسبز/ و 
نامه هايت/ ابرهايی كه مــدام/ زمانه ي 
مــا را آبيــاری می كنند/ تــا دل زده از 
شب های  ستم/ جانی  بگيريم/ و فصل ها 

را گردآوريم.«

وقتي كه بت ها لرزيدند
محمدعلي شمس الدين، سومين 
شاعر لبناني است كه دفتر شعري براي 
امام علي ع ســروده و آن را با اين عنوان 
به او تقديم كرده اســت: »بــراي آقاي 
كلمه ها و حماســه ها« و آن را اين گونه 
آغاز مي كنــد كه: »وجود را كشــوري 
بايد/ كــه صدايي در آن/ تا هميشــه به 
ستايش خداي/ بلند باشد/ خورشيدي 
بايد در آسمان/ و جنبشي در تن آب/ و 
آذرخشي ماجراجو/ كه سينه ي تاريكي 
را بشكافد/ و زيبايي حق را آشكار كند/ 

كه او يكتاست/ يكتا...«
شــمس الدين گذري بر تاريخ دارد و 
گذرا، تصاويري از آفرينش حضرت آدم ع 
و طوفان روزگار حضرت نوح ع تا دوره ي 
پيامبر خاتم ص بــه نمايش درمي آورد تا 
به رويدادي برســد كه مد نظر اوســت: 
»گفتند شباهنگام/ ابري پربار بر خاك 
جزيره باريدن گرفــت/ ...گفتند خوني 
غليظ/ از زخم مكه/ بت ها را از خواب به در 
آورد/ بت ها لرزيدند و/ بي خواب شدند/ 

امام به دنيا آمد«.
او هم مانند دو شاعر ديگر، احساس 
نياز به بودِن علــي ع را در روزگار ما به 
زبان مي آورد و خطــاب به او مي گويد: 
»باش/ تا شمشــيرت/ هم چون تيري 
پّران/ از كوفه بيايد تا آخر زمان/ باش/ 
و بمان/ به عنوان آخرين قلعه ي انسان« 
و شــعرش را با ايــن تصوير بــه پايان 
مي برد: »آن هــا نمي دانند/ چهره اش 
بر اين ابرها مي گذرد/ و صدايش از فراز 
گنبدها صعود مي كند.../ حتي اگر فردا 
در آينه هايشــان نگاه كنند/ و منتظر 
بمانند/ ]مي بينند كه[ چشــم هايش 
بازمي آورنــد/ ســپيده ي زندگــي را 

سپيده دمان«.

براي تولد موال علي ع

چشـمهايت
بازميآورند  ا ر سپيده

  مناف يحيي پور
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 روز درخــت کاری یــادی کنیم از 
درخت ها! یا بهتــر بگوییم گونه هایی از 
درخت ها که با دعوت یــا بدون دعوت، 
وارد یــک منطقه می شــوند و زندگی 

بومیان منطقه را به خطر می اندازند.
 آن هــا با ســاح، تانک و یــا  ارتش 
سایبري نمي آیند! اما نامشان گونه های 

مهاجم است! 
مهاجم ها ذاتاً بد نیستند. در منطقه ی 
بومی خودشان بســیار هم مفیدند؛ اما 
گاهی مثل یک هکر وارد فضای دیگری 

می شوند و مانند دشمن عمل می کنند.
عجیب است که یک درخت را دشمن 
طبیعت بدانیم! زیبــاِی بی عاِر بی رحِم 

مهاجم را.
 مرتضي ابراهیمی رستاقی، کارشناس

جنگل ها و مراتع، دل پُري از گونه های 
مهاجــم دارد. از چــای کــه معــروف 
اســت، محمدمیرزای کاشف  السلطنه 
سرکنســول ایران در هند، در عصایش 
پنهان کرده و در سال 1276 خورشیدي 
به ایران آورد گرفته تا همین ورود کیوی 
به شمال و درخت های ســمر یا طهور 
پاکســتانی در جنوب و... حرف هایش 

شنیدنی است و خواندنی.

قوی تر های سر سفره 
گونه ی مهاجم، به گونه ای می گویند 
که از نظــر اکولوژیکی )بوم شناســي( 
مربوط به همان منطقه نباشد، به راحتی 
زادآوری  مي کنــد، به راحتی مســتقر 
می شــود و عرصــه را بــرای گونه های 
بومي تنگ می کند. در ســر یک سفره 
چه طور آن که قوی تر اســت از ســفره 
بیش تر اســتفاده می کنــد و آن ها که 
دست کوتاه تری دارند دستشان به غذا 
نمی رســد؛ گونه ی مهاجــم هم همین 
حالــت را دارد.گونه هــای مهاجم اگر 
هم زیبا و کم نیاز هســتند؛ اما به شدت 
به طبیعت و منابع کشــور ما آســیب 

می رسانند. 

ورود و خروج گیاه نه!
  کشورهای پیشرفته به راحتی اجازه 
نمی دهند بذر یا گیاه وارد کشورشــان 
کنید؛ در مالزی اجازه نمی دهند میوه ی 
غیربومی وارد کنید یا درآمریکا به راحتی 
می توانی اسلحه را از یک ایالت به ایالت 

دیگری ببری؛ اما گیاه را نه! 
اما در کشــور ما ایــن محدودیت و 

سخت گیري وجود ندارد.

 ساالر درختان جنوب را می کشد
گونه ای به نام سمر وارد جنوب شده 
که به طهور پاکســتانی یــا آمریکایی 
معروف است. نام دیگر این گونه بی عار 
اســت؛ چــون این قــدر خواهش های 
اکولوژیکــی اش کــم اســت کــه در 

هرشرایطی مستقر می شود.
 این گیــاه حوالــی دهــه ي 40 از 
پاکستان وارد ایران شــده و اآلن چنان 
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در جنوب گسترش پیدا کرده که حتی 
به جزایر خالی از سکنه هم رفته است؛ 
جزایري مثل تنب بزرگ و تنب کوچک. 
در حالي که ما در جنوب، طهور ایرانی 
هم داریم که نامش را گذاشته اند ساالر 
درختان جنوب. ایــن درخِت باارزش، تا 
15 متر باال مــی رود و این قدر برای دام 
خوش خوراک اســت که با یونجه ي تازه 
برابری می کند، در حالــي که تیغ های 
درخت  سمر، 10 تا 15 سانتی متر است و 

دهان  حیوانات را پاره می کند.
طهــور ایرانــی پُرنیاز اســت و در 

عرصه هایی می روید کــه خاک خوبی 
داشته باشــند و آب تحت االرضی اش تا 
15 متر باال بیاید؛ اما ریشــه های عمیق 
سمر  تا عمق 50 متری زمین فرو می رود 
و آب را باال می آورد. پــس این درخت 
گونه ا ی کم نیاز نیست؛ چون منابع آبی 
زیرزمیني را تمــام می کند. البته بعد از 
مدتی خودش با مشکل مواجه می شود؛ 
چون آب منبــع الیزال و همیشــگي 

نیست. 
خیلی کشــورها بــا ســمر مقابله 
می کنند درحالي که این جا برای مبارزه 

با گردوغبــار خوزســتان و جزیره هاي 
جنوب، به صورت دست ســاز کاشــته 
می شود و به خاطر همین تمام طهورهای 

ایرانی خشک شده اند.
ما در همان منطقــه، آکامیا را داریم 
که همیشه سبز است و وقتی با خشکی 
مواجه می شود به صورت خودخواسته 
خزان می کند برگ هایش را می ریزد تا 
نیازش به آب کم شود و در شرایط عادی 

به حالت قبل برمی گردد.
حاال وقتی این گونه خودش را خزان 
می کند شما ســمر را  شــاد و سرحال 

می بینی؛ در حالی که ســمر نیازش را 
از اعمــاق زمین می بلعد و ســرمایه ي 
آبی مملکت را می بلعد و در نتیجه ما در 
ایران به دلیل پایین رفتن سفره های آب 
زیرزمینی، فرونشست های عظیم زمین 
را داریم و تنها کشوری هستیم که 80 تا 
90 درصد منابع زیرزمینی اش را استفاده 

کرده است. 

چای می کارند اما نمی خورند
در شمال گونه ي آزوال مهاجم است 
و تاالب ها را از بین می برد. درخت عرعر 
و  اقاقیا مهاجم است و همین سنبل آبی 
که درگل فروشی های تهران می فروشند 

یک گونه ی مهاجم است.  
داســتان چــای را همــه می دانید 
و چه قدر بــه آن افتخار می شــود؛ اما 
همین چای امروز دردســر شده است. 
اگــر عکس هوایــی  را ببینیــد، بخش 
وسیعی از جنگل های ما را برای توسعه ی 
رویشــگاه های چای نابــود کرده اند و 
در نهایت همه، چای خارجی می خورند! 
زمین هایی کــه برای شــالی کاری و یا 
کشت مرکبات که بومی کشور خودمان 
مناسب هستند، شــدند رویشگاه چای. 
در حالی که ما می توانستیم کل مرکبات 

دنیا را در شمال کشور تولید کنیم.

 نشای ژاپنی بیمار
من ساکن ســاری هســتم. این جا 
منطقــه ای داریــم که مرکــز مرکبات 
است. قبل از انقاب شــاهپور غامرضا 
از ژاپن نشای زودرس می آورد. در وزارت 
کشــاورزی، مهندس یونسی ابراهیمی 
که معروف اســت به پدر مرکبات ایران، 
می بیند ایــن قلمه ها حــاوی بیماری 
خطرناکی هســتند. می گوید این ها را 
بسوزانید. اما نشای زودرس را می کارند 
تا قبل از انقاب مراقــب بودند که از آن 
منطقه بیرون نیاید، امــا بعد از انقاب، 
کارگرها هر کدام یک قلمه بیرون آوردند 

و در نتیجه این بیماری همه گیر شد. 
عدم توجه به حرف یک کارشــناس 
باعث شــد میلیاردها تومان به مرکبات 
مازندران خســارت وارد شــود. همین 
کار را درباره ســمر کردند؛ استاد کریم 
جوانشیر،اکولوژیست جنگل، با ورود سمر 
مخالف بود؛ اما  به صحبت های اســتاد 
جوانشیر توجه نشــد و کاشتند و حاال از 

دهلران تا چابهار عرصه ی سمر است.

ایران پل اقلیم هاي جهان
عده ای از دانشــمندان، ایران را پل 
ارتباطــی اقلیم هاي جهــان می دانند. 
در یک کشور خشــک و نیمه خشک و 
کم رویش هســتیم؛ اما تنوع رویشی ما 
زیاد اســت هم برای مناطق سردسیری 
گیاه داریم و هم گرمسیری. هشت هزار 
گونه ی گیاهــی داریم کــه این معادل 
70درصد گونه های گیاهی اروپا اســت. 

اما قدرش را نمی دانیم.

گفت و گو با کارشناس جنگل ها و مراتع

زيباي بي عار ِمهاجم!
  نفيسه مجيدي زاده

دماسنج
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ابرها می رفتم که ببارم با 
اگر خواننده ی هفته نامه ی دوچرخه 
باشــی با نام »زهرا خانی« آشــنایی. او 
سال هاســت كه به بخش پس كوچه ي 
دوچرخه، شــعر و تصویرگری می دهد. 
زهرا خانی زبــان و ادبیــات ایتالیایی 
خوانده و كارشناسي ارشد جغرافیا دارد. 
شعرهای او ارتباط ظریفي بین طبیعت 
و عناصر طبیعی و تنهایی انسان معاصر 

است. 
نام كتاب »با ابرها می رفتم كه ببارم« 

از شعر» مه« گرفته شده است.
» با ابرها می رفتم 

كه ببارم
شاید

در سرزمینی دیگر«
زهرا خانی 10 ســالی هست كه در 
غربت زندگــی می كند و این ســایه ي 
رنگ و لعاب مهاجــرت در كتاب هایش 

مشهود است.
در شعر دیگري می خوانیم:

»جریان داری در من

هم چون روح بودا
در كوه های هیمالیا«

و شعر دیگر:
» رود رفته بود بی خبر
و هیچ فکر نکرده بود

تکلیف درختانی
  كه پای پیاده

جنگل را
به بهانه ی آب
ترک كرده اند

چه می شود...«

 چــون روزهای آخر ســال اســت 
 شاید بد نباشد این شــعر زهرا خانی را

 هم بخوانیم:
»تقویم كهنه ی روی دیوار

جایش را می دهد
به تقویم سال نو

 خودمان را گول می زنیم
سال همان سال است

با چین و چروكی بیش تر 
برپیشانی روزها«

كتاب با ابرهــا می رفتم كــه ببارم  
مجموعه ای از شعرها و تصویرگری های 
اوســت. این كتاب  از سوی نشر بردیای 
نفیس در 500 نسخه  منتشر شده است. 

با ابرها مي رفتم كه ببارم
شعر و تصوير: زهرا خاني

ناشر: بردياي نفيس
تلفن: 09121539756
قيمت: 25هزار تومان

 نيلوفر نيك بنياد

  طوبا ويسه
جنگ؟

نه!

هرگز به جنگ فکر نمی كنم

وقتی تمام دنيا

فرصت كمی است

برای گفتن »دوستت دارم« !

صلح
  افسون اميني

اسفند دل پذیری بود. درختان  زمستاِن ســرد را پشت سر  گذاشــته و باید كم كم ازخواب بیدار 
می شدند.  همیشه دوســت داشــتم بروم باالی درخت توت. آن جا قلمروی اختصاصی من بود و  من  
پادشاهي مي كردم. مادر بزرگ پایین درخت روي ُكنده ي قدیمي نشسته بود و چاي مي نوشید. ُكنده  
بازمانده ی درختی است كه به دالیلی خشک یا قطع شده است. هوا كه گرم مي شد، مخصوصاً تابستان ها 
من همیشه باالی درخت بودم. من از آن باال در بلنداي سبز درخت توت با میوه هاي آب دار و شیرینش با 
گنجشکان جشني داشتیم. توت مي خوردیم و من از آن جا جهان را مي دیدم. دامنه ي سبز تاكستان ها 
را  ردیف درختان گالبي، انار و عناب را و جویبار زاللي را كه از پایین درخت نغمه خوان و شــاد عبور 

مي كرد. یک لحظه فکر كردم پادشاه جهانم...
فریاد زدم: »این جا قصر من است! این جا قصر من است... آهاي شما كه پایین هستید، من به شما 

دستور مي دهم!«
مادربزرگم نگاهم مي كرد و لبخند مي زد. گفت: »یادت باشد دخترجان، وقتي پایین آمدي، قصه ای 

برایت بگویم! هر وقت بازی ات تمام شد، بیا!«
پایین آمدم تا بگوید.

گفت: »این درخت، النه ي یک مار بزرگ است. سال هاست خانه ي او این جاست. نمي خواستم وقتي 
باالیي درباره اش چیزي بگویم. ترسیدم بترسي و از آن باال  زمین بیفتي... «

 احساس ترس غریبی به دلم چنگ زد. احساس این كه باالی یک درخت باشی كه سال هاست وطن 
یک مار بزرگ و سالمند است. 

- مادربزرگ چرا مار را نمي ُكشید؟
مادربزرگ گفت: »خانه اش این جاست. نگهبان اســت. در قدیم مي گفتند هر جا گنجي هست، به 
نشانه ی آن گنج درخت توتي مي كارند تا گنج گم نشــود. مارها نگهبان گنج ها هستند. چرا باید او را 

بکشیم؟!«
دیگر هیچ وقت از هیچ درختی باال نرفتم. روزهای بعد دور از درخت توت می ایستادم و از هر حركتی 
جا می خوردم می ترسیدم »سلطان مار« بیرون بیاید و گرسنه باشد و شاید بدش نیاید دختري مزاحم 

را كه بی اجازه از درختش باال رفته لقمه ی چپ كند. 

اگر می خواهید چند ساعت همراه »علو« و »داوود« 
بشوید و با آن ها ركاب بزنید و از ته دل بخندید، كتاب 
»ساندویچ برای حیدر نعمت زاده« را بخوانید. این كتاب 
ماجرای دو نوجــوان به نام های علو و داوود اســت كه 
دوچرخه ی هم مدرسه ایشــان را برمی دارند تا یواشکی 
بروند و از آن سر شهر ساندویچ بخرند. اگر فکر می كنید 
اسم صاحب دوچرخه حیدر نعمت زاده است، سخت در 
اشــتباهید! حیدر نعمت زاده كسی است كه آن ها را در 
زمان ارتکاب جرم می بیند و به عنوان حق السکوت ازشان 
یک ســاندویچ می خواهد. ماجرای اصلی كتاب همین 
اســت؛ اما در حین خواندن این ماجرای ساده، با یک 
عالمه اتفاق و خرده روایت های جذاب روبه رو می شوید. 
شخصیت های بسیاری مثل قنبرو، سیاهو، عبدلو، خاله 
بلقیس، حیدر، امیرو و... را می شناسید و از زندگی شان 
باخبر می شوید و از دست خرابکاری ها و گرفتاری های 

علو و داوود حسابی می خندید.
»منصور علیمرادی«، نویسنده ی این كتاب، شاعر و 
پژوهشگر فرهنگ و زبان هم هست و تاكنون كتاب های 
زیادی در این زمینه نوشته. به همین دلیل اصاًل نباید 
از دیدن این كتاب كه در كنار داستان گویی، به گویش 
عشایر جنوب كرمان و آداب و رســوم آن ها پرداخته، 
تعجب كنید. او در واقع خواســته در كنار نوشتن یک 
داستان طنز، نوجوان ها را با فرهنگ بومی منطقه ای از 
كشورمان آشنا كند و در این راه واقعاً موفق شده است. 

البته علیمــرادی در كنار اســتفاده از گویش مردم 
جنوب كرمان، دســت به ابتکار زده و خودش هم زبان 
بامزه ای را برای شخصیت های داســتان اختراع كرده 
اســت. به عنوان مثال علو و داوود هروقــت بخواهند 
زیبایی چیــزی را توصیــف كنند، از عبارت »بســیار 
قشنگانه« استفاده می كنند، به جای »آفرین«، »آفران« 
را به كار می برند یا به جای »رفیــق خوب« می گویند 
»این عبدل آقا عجب رفاقت خوبی است« و همین لحن 
و زبانشان آن ها را به شــخصیت هایی ماندگار در ذهن 

خواننده تبدیل می كند.
از نقش دیالوگ ها در پیش بردن داســتان هم نباید 

غافل شــویم. شــما در این كتاب با یک داستان صرفاً 
توصیفی روبه رو نمی شــوید. حجم زیادی از اتفاق ها را 
توسط دیالوگ هایی كه بین شــخصیت های مختلف 
داستان رد و بدل می شــود، متوجه می شوید و این هم 
یکی دیگر از ویژگی های مثبت كتاب »ساندویچ برای 
حیدر نعمت زاده« اســت كه به هیچ وجه شما را خسته 
نمی كند. به همــه ی چیزهایی كه گفتیــم، این را هم 
اضافه كنید كــه این كتاب اگرچه بــرای نوجوان های 
یازده تا شانزده ساله نوشته شده، خواندنش به همه ی 
افراد در همه ی سنین توصیه می شود. چون لحن، زبان 
و اتفاق هــای طنزی دارد كه به راحتــی می تواند همه 
را بخنداند؛ پس می توانید خانوادگــی آن را بخوانید و 

لذت ببرید.
اگر می خواهیــد بدانید علــو و داوود باألخره به آن 
سر شهر می رسند و برای خودشان و حیدر نعمت زاده 
ساندویچ می خرند یا نه، چند ساعت پای كتاب بنشینید 
و ماجرای چند ســاعت ركاب زدن ایــن دو نوجوان را 
بخوانید و لذت ببرید. راســتی كتاب را انتشارات هوپا 
)02188998630( با قیمــت 12 هزار و پانصد تومان 

منتشر كرده است. 

چند ساعت روی زین

 فريبا خاني

كنج و 
درخت و 
سلطان 

مار

َ
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  سيدسروش طباطبايي پور

نام گروه ما »مافيا« است كه از حرف هاي اول اسم هايمان يعني متين روپايي، احمدپسته، فرزادكرگدن، 
ياورنردبون و اردالن خان، يعني خودم ساخته شده است.

 اول اين كه بچه هاي كالس هشتم بي جا كرده اند كه مي گويند اين گروه، امسال تشكيل شده كه آقاي رضايي، 
ناظم جديد را فيتيله پيچ كند؛ اصاًل! البته بايد اعتراف كنم كه ما عاشق آقاي منافي،  ناظم سال گذشته هستيم و 

نمي دانيم چرا امسال ما را تنها گذاشت و از مدرسه رفت.  اين يادداشت ها، روزنگاري هاي من از ماجراهاي روزهاي 
مدرسه وگروه مافياست كه در دفتر خاطراتم مي نويسم!

گاوبازى  با ويروس كرونا!

كرونا؛ عاشق زندگي!

خالل دندان هاي 
همه كاره!

دوشنبه، 12 ا سفند

با آمدن اين ويــروس، همه چيز برعكس شــده. 
مثاًل تا ديروز بــه ما مي گفتنــد بعــد از اين كه خداي 

نكرده، دســت به دمــاغ مباركتــان زديد،  دســتتان را 
بشوييد؛ حاال مي گويند قبل از اين كه به دماغتان دست 
بزنيد، بايد دستان مباركتان را بشوييد. يا اين كه تا ديروز، 
بچه ها در مقابــل ويروس هــا آســيب پذيرتر بودنــد و بقيه 

مقاوم تر؛ اماحاال همه آسيب پذيرترند و بچه ها مقاوم تر !
يك تغيير باحال ديگر؛ تا ديروز ويروس ها معمواًل يقه ي رعايا 

و زيردســتان را مي گرفتنــد؛ اما حاال ايــن مهمان جديــد، برايش 
تفاوتي ميان فقير و غنــي، رئيس و مرئوس، قدبلند و قد كوتاه، ســبيل 

دار و بي سبيل و...  ندارد؛ دســتش به يقه ي همه مي رسد و هر كسي را كه 
بي احتياط باشد و رفتار پرخطر انجام دهد، گرفتار مي كند.

ديروز توي آسانسور مجتمعمان، به يك تغيير ديگر هم برخوردم. نزديك دكمه هاي 
آسانسور، يك ليوان يك بار مصرف چســبانده و توي آن، كلي چوب خالل دندان يا 
گوش پاك كن ريخته بودند. اول فكــر كردم  كه چه همســايه هاي بي فكري!  در اين 
شرايط خاص، حاال چه كسي به فكر خالل كردن دندان ها يا پاك كردن گوش هايش، 
آن هم در آسانسور مي افتد و دست بر قضا، يكي از  خالل دندان ها را برداشتم و...

اما در طبقه ي سوم، وقتي خانم مرادي وارد شد و با يك فروند گوش پاك كن، 
دكمــه ي شــماره ي شــش را فشــار داد، فهميــدم كــه كرونــا، كاربــرد 

گوش پاك كن ها  و خالل دندان ها را هم تغيير داده.
از ديروز ترس عجيبي به جانم افتاده و الاقل ســه بار توي گوشــم را 

هــم ضدعفوني كــردم. اميدوارم ويــروس كرونــا، از نوك هيچ  
گوش پاك كني وارد هيچ گوشي نشود! 

دفتركم! اين روزها قدر مدرسه را بيش  از گذشته مي دانم. 
انــگار بزرگ ترها يادشــان رفته كه فقط بخشــي از مدرســه، درس و 
مشق بود!بخش اصلي مدرســه، شــلنگ تخته انداختن بود و بگو بخند و 

دويدن و پريدن و زيرپاي اين و  آن زدن!
اما حاال همه فقط نگران بخش اول ماجرا هســتند؛ شــبكه ي آموزش از 
يك طرف، سايت مدرســه از طرف ديگر و كالس هاي روي خط و زير خط و 
برخط و... اداي جديد هم اين است كه تكاليفتان را همين اآلن براي مدرسه 
و شبكه ي آموزش و رئيس جمهور  مغولستان و ساكنان سياره ي مريخ  اي  ميل 
كنيد و به پدر و مادر و  كالغ هاي محله و نگهبان مجتمعتان، نشــان دهيد تا خداي 
نكرده گوشه ي علمتان سابيده نشود. آقا... پس ماجراي تفريح چه مي شود؛ سينما 

كه تعطيل، باغ پرندگان و چرندگان كه تعطيل، رستوران كه تعطيل...!
گاهي فكر مي كنم  درست است كه فرزاد، در تب و سرفه و غصه، مي سوزد؛ اما باز هم 
خوش به حالش. الاقل تكليفش معلوم است.  ما حتي حق نداريم كه بدانيم مدرسه ها تا آخر سال 

تعطيل است يا نه!
دفترم، دلبندم! براي جلوگيري از دق كردن، با اعضاي گروه مافيا و چند نفر ديگر از بچه هاي كالس 
در يكي از همين شبكه هاي اجتماعي، گروهي مجازي تشكيل داديم. فرزاد هم عضو گروه است. از 

كارشناسي شنيده ام كه اگر لبخند به لب داشته باشي، مقاومت بدنت در برابر كروناي عزيز، بيش تر  و 
بيش تر مي شود. من هم خودم را مثل هميشه متعهد مي دانم حاال كه نمي توانم توي كالس تيكه پراكني 

كنم و همه را بخندانم، الاقل گروه مجازي مان را پر از لبخند كنم تا در برابر اين ويروس بامزه! كم 
نياوريم. آخرين توصيه ام به فرزاد توي گروه اين بود: 

-فرزاد، 9 روز شربت اسطوخودوس با عسل بخور، اما روز دهم توي شربتت عسل نريز!
- وا... كه چي؟

-هيچي بابا، روز دهم، كروناي عزيز، خودش مياد بيرون و به تو مي گه: »آقا... 
پس عسلش كو؟« بعد همون موقع تو دمپايي ت رو دربيار و بزن تو مالجش! 

اين جوري ديگه از شّرش خالص مي شي.

وای دفترم! فرزاد گرفت؛ بدجور هم گرفت. كرونا را می گويم. صدايش كه هنوز ناجور اســت. چپ و 
راست عطســه می كند و توی اتاقش قرنطينه شــده. می گفت ماجرا با تب شروع شــد، بعد سرفه های 
خشك، بعد تنگی نفس؛ و اگر مادر و پ درش به دادش نمی رســيدند، التهاب ريه و احتمااًل ... عين اين 

مسئولين هم ويديويی منتشر كرد و گفت: »من هم كرونايی شدم!« بی مزه!
نمي دانم چرا هميشــه فكر مي كنيــم اتفاق بد، فقــط براي ديگــران مي افتد و َپــر گرفتاري ها، بــه َپر ما 

نمي گيرد! اما انگار اين تو بميري ، از آن تو بميري ها نيست!
وقتی فهميدم كه بعد از جواب مثبت آزمايش، توي همان بيمارستان بستري اش نكرده اند، حسابی 
شاكی شدم. فكر  كردم بابا و مامان فرزاد، گدابازی درآورده اند و يكی از درشت ترين اعضای گروه مافيا 
)البته از نظر ابعاد و زور بازو( را تحويل نگرفته اند. اما بعد فهميدم بهترين كار را كرده اند. شــرايط اآلن 
شرايط خاصي است. انگار وسط يك ميدان گاوبازی هســتي. البته اطمينان دارم در اين شرايط، اگر 

آقاي گاو هم بفهمد تو كرونا داري، دمش را روي كولش مي گذارد و الفرار!
ولي َدِم كادر پزشكي گرم! فرزاد مي گفت: »پرستاري ما رو راهنمايي كرد تا مامان و بابا، در 

خانه، از من پرستاري كنند.«
در اتاقــش را بســته اند. دست شــويی و حمــام 

اختصاصی دارد. الی پنجره ی اتاقش هم باز است كه هوا عوض شــود. فرزاد می گويد حتی غذايش را 
هم دم در می گذارند تا كوچك ترين تماسی برقرار نشود. لعنتی! اين ديگر چه ويروسی است. شنيده ام 
كه خود ويروس، زنده نيست، اما عاشق زندگی است. از راه دهان و بينی و چشم، وارد بدنمان می شود 
و با سلول های زنده ی ما، طرح دوستی می ريزد. اما  امان از دســت دوست ناباب! چون اين ويروس 

آن قدر پرروست كه زندگی را از سلول ها می گيرد و...
انگاراز طريق پوســت هم وارد بدن ما نمی شــود، دهان، بينی و دو چشــم؛ يعنی همان T. هی به اين 
بچه هاي گروه گفتــم كه  بابا... به پك و پوز، يعنی همان T مباركتان دســت نزنيد كه انــگار فرزاد،زد. اما 

بی خيال، حتماً فرزاد هم با انرژي مثبت خودش و ما، دوباره شنگول مي شود.
من كه از ترس كروناي عزيز، چپ و راست، دستم را مي شويم و ضدعفوني مي كنم. جالب است... 

نمي دانســتم. انگار الكل موجود در مواد ضدعفوني، دوكار انجام مي دهد؛ هم چربي روي پوســت 
دســت را پاك مي كند و هم نفس باكتــري و ويروس ها را مي بُــرد. اما انگار صابــون مايع، فقط 

چربي ها را به همراه ويروس، از روي دست برمي دارد و آن ها را با هم در تونل وحشت 
فاضالب مي برد! فرزاد مي گفت: »دكترها گفته اند چــون الكل، به همه  جاي 

دست نمي رسد، شست و شوي با صابون مايع بهتر است.«
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گاهی اتفاقی می افتد كه دوست داری همه اش خواب باشد و یک دفعه بیدار شوی. یا آرزو می كنی كاش زمان یک دقیقه عقب یا 
جلو می رفت. اما نمی شود جلوی خیلی از اتفاق ها را گرفت؛ درست مثل اتفاقی كه برای »رها« افتاد. 

رها توی پالستیکي كهنه، شناسنامه ای پیدا كرد كه نام خانوادگی  و محل تولدش در آن فرق داشت. با ترسی كه وجود رها را پر 
كرد، دوره ی جدیدی در زندگی اش آغاز شد و حاال هزاران سؤال داشت كه باید جوابشان را پیدا می كرد.

نویسنده اتفاقات مهم زندگی امروز را به تصویر می كشد و مجموعه ای از حس های مختلف را در كتاب جای داده است. این كه رها 
دختری است كه سعی می كند مشکالتش را حل كند، اما گاهی موفق نیست و نیاز 
دارد با كسی مشورت كند، نشان می دهد كه نباید تنها به خود تکیه كرد و این كه 
رها در پیچ وخم های زندگی اش و دوگانگی هویتی می خواهد در اردوی كشوری 
شطرنج شركت كند، نشان می دهد كه نباید اجازه بدهیم مشکالت زندگی ما را 

متوقف كند و این نکته یکی از نقاط قوت كتاب است.
بعد از پیدا شدن شناسنامه در اوایل كتاب، داستان قابل حدس است، اما متن 
آن قدر روان است كه باعث می شود كتاب را تا آخر بخوانی. داستان زندگی رها 
چیز عجیبی نیست، داستانی است مشابه داســتان های كوچه  پس كوچه های 

شهر خودمان.

حتی یک دقیقه کافی است
نویسنده: آتوسا صالحی

ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان )88715545(
محدثه بوربوررنجبر
از پیشوا

هزارانسؤالبیجواب

يكجرعه
كتاب
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از نوشتن می ترسیدم. یادم هست اولین بار كه یک داستان جدی نوشتم، انشای مدرسه ام بود. همه ی ذوقم 
را به كار گرفته بودم و همه ی چیزهایی را كه دوست داشتم  ریخته  بودم  توی  داستان، اما مرتب كردنشان را 
بلد نبودم. نمی دانستم چه طور باید بیان كنم كه مخاطب  هم لذت مرا درک كند. ذوق  تویش  بود ، اما سلیقه 
نه. خیلی اضطراب داشتم. قد  یک  ارزن  هم اعتمادبه نفس نداشتم.  قلبم مثل یک توپ كاموا توی  سینه ام باال 
و پایین می رفت  و دست هایم می لرزید. انشــا را كه خواندم معلم  و بچه ها چند تا ایراد از تویش  پیدا كردند. 
نفهمیدم چه طور آمدم  سر جایم  نشستم.  دلم  می خواست  در كالس را باز كنم  و بدوم. احساس می كردم كار 

بدی كرده ام. خجالت می كشیدم. بعد از آن  دیگر داستان ننوشتم. 
تا  این كه  در  یکی  از  روز های  اسفند،   موقع خواندن هفته نامه ي دوچرخه، فراخوان مسابقه اي را دیدم كه 
یکی از بخش هایش داستان نویسی بود. همان لحظه ایده ای به ذهنم رسید؛ اما مصمم نبودم. تا به حال چند 
 مسابقه ی  این شکلی دیده، اما شركت نکرده بودم. این بار گفتم باید شركت كنم، برای  خودم  و برای  تمرین 
 نوشتن هم كه شده، باید  تالش  كنم. اما  شور و حال روزهای آخر اسفند همه چیز از یادم برده بود. بعدش  هم 
 كه عید بود. روزهای آخر فروردین  یادم آمد.  شروع  كردم  به  نوشــتن. چند بار نوشتم. به پدر و مادرم نشان 

دادم، كوتاهش  كردم،  تا دیروقت بیدار بودم  تا  بتوانم  تمامش  كنم و فرستادم. بعدهم به كلی از یادم رفت.
تا   یکی  از روزهای ماه رمضان در خانه دراز  كشیده  بودم  و منتظر  افطار  بودم  كه   صدای  چرخش  كلید  در  را 
 شنیدم . بلند كه شدم، روزنامه ها را روی پیشخان آشپزخانه  دیدم.  رفتم سراغ دوچرخه . بازش  كه كردم و با 
دیدن نتایج مسابقه ناخودآگاه دنبال داستانم  گشتم   و  بعد  جیغی  كشیدم.   وای ! داستان من بهترین داستان 
شده  بود و چاپش كرده بودند! باورم نمی شد. كلی ذوق كرده بودم.  هنوز  هم  باورم  نمی شد.  واقعاً  داستان  من  
بود؟ از آن به بعد این ترس را  كنار  گذاشــتم  و با اعتماد به نفس می نوشتم  و  بیش تر  می آموختم  و هنوز  هم 
 می   آموزم و  همه ی   این ها  را مدیون  كسی  هستم  كه  در یک روز  سرد  اســفند  ماهی،  جرقه ی   امید  را  در  دلم  

روشن  كرد  و او  دوچرخه  بود.
زهرا حسن زاده از قم

شــاید برایتان پیش آمده كه با دوستانتان كسی را مســخره كنید یا وقتی  كسي 
حركتی غیرطبیعی انجام می دهد، بهــش بد نگاه كنید و دربــاره اش پچ پچ كنید. 
حاالخودتان را جای كســی بگذارید كه  از اول زندگی صورتــش غیرطبیعی بوده و 
هركسی نگاهش می كند به وحشــت می افتد یا رفتار بدی نشان می دهد. اگر جای او 

بودید، ناراحت نمی شدید و از تنهایی غصه نمی خوردید؟
خیلی دردناک است... 

رمان »شــگفتی!« داســتان پسر 
10ساله ای به نام »آگوست«  است كه 
جهش ژنتیکی باعــث به وجود آمدن 
ناهنجاری هایي در صورتش شــده و با 
شروع مدرسه برای اولین بار با مدرسه 

و همکالسی هایش مواجه شود.

شگفتی!
نویسنده: آر . جی  . پاالسیو

مترجم: پروین علیپور
ناشر: نشر افق )66408161(

نوشین شجاعی
15ساله از تهران

اگرجایاوبوديد

كتابيكجرعه

جرقه ی   امید

از نارنج ها دست  شسته ام
برگ های پاییزی را جمع کرده ام

لباس های گرم زمستانی را سرجایشان
 نشانده ام

و به انتظار تو 
    نشسته ام

رضوانه خلج
از تهران

ابرها گم شده اند
و گل ها

سرگردان
کوه هم

خیاطی بی نخ،
که دامنش نیمه کاره مانده است

سیده گلسا حسینی
 11 ساله از تهران

تمام عکس های سیاه و سفید جهان 
رنگی می شوند 

وقتی تو می خندی!
نازنین حسن پور
17ساله از تهران

نگرانیلبخند
ای ابر باران بهاری دور

نکند دیر برسی
و بهار پیش از رسیدنت

پژمرده شود
نسرين خرم آبادی
از آران و بیدگل

ناتمامبهار من
تجربهيمن
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سوسيس
انگليسي

  ترجمه ي مهرزاد مهاجر

تو

دل !برو

جدول

  طراح: شراره تهراني

اين جدول، نوع متفاوتي از جدول 
سودوكو اســت. در اين جدول، خبري 
از بلوك هاي مربع 9خانه اي نيســت 
و همــه ي خانه هاي بلوك هــا به هم 

ريخته اند!
البتــه قانون ســودوكو، هم چنان 
پابرجاست؛ بايد عددهاي 1 تا 9 را طوري 
داخل مربع 81 خانه اي )9×9( قرار دهيد 
كه در هر بلوك رنگي و ستون هاي افقي و 
عمودي، هر عدد فقط يك بار آمده باشد.

اين يك جدول 8×8 اســت و در واقع حكم يك نقشه ي لوله كشي را 
دارد. همان طور كه مي بينيد در برخي از خانه هاي 
اين جدول دايره هايي رنگي وجود دارد كه خانه هاي 
شروع و پايان هر لوله را مشخص مي كند. شما بايد با 
كشيدن لوله بين دايره هاي هم رنگ، آن ها را به هم 
متصل كنيد؛ اما توجه كنيد كه لوله ها نبايد همديگر 
را قطع كنند و مثل شــكل، تمام خانه هاي سفيد 

نقشه هم با لوله ها پر شوند.

جدولراهياب
   آرش فّرخ زاد

ها !
 ها 

ها

کارنامه
پــدر: خجالــت نمی کشــی؟ این چه 

نمره هاییه که گرفتی؟
پســر: عصبانی نشــین پدرجــان، این 
کارنامه ی خودتونه که امروز از زیرزمین 

پیداش کردم!
مهرناز زمانی
 از تهران

خواب
پدر: داشتی خواب بد می دیدی؟

پسر: بله... خواب دیدم دارم توی خونه راه 
می رم و کلی خرده شیشه رفت توی پام.

پدر: صد دفعه بهــت گفتم با پای برهنه 
راه نرو! اگه به خرجت رفت!

مریم محسنی
از رباط كریم

طلبكار
طلبكار: پســرجون، پــدرت کي مي آد 

خونه؟
پسر: هر وقت که شما برین!

سرمد ریاحي
از تهران

كمي نخودفرنگي پخته در 

كنار اين غذا هم رنگ و 

لعابش را بهتر مي كند، هم 

خوش مزه ترش مي كند و هم 

براي سالمتي مفيد است!

فوت آخر!

همه مي دانيم مصرف بيش از حد سوسيس و كالباس 
براي سالمتي مضر اســت، اما چه مي شود كرد؟البته 
سوســيس هاي دست ســاز و خانگي هم هستند كه 
مي شود از آن ها استفاده كرد. مردم اروپا عاشق انواع 
سوسيس اند و براي هركدام تاريخچه و داستان و دستور 

پختي دارند. 
»بَنِگرز اَند َمــش« )Bangers and Mash( نوعي 

غذاي بريتانيايي است كه گفته مي شود تاريخچه ي آن 
به جنگ جهاني اول برمي گــردد. غذايي كه بين مردم 
انگليس خيلي محبوب است و اين روزها انواع مشابه 
آن در رستوران ها و كافه هاي ايران هم پيدا مي شود. 
اما مسلمًا بهتر است خودمان در خانه اين غذا را بپزيم 
و امتحان كنيم تا اين كه بيرون از خانه آن را ســفارش 

دهيم. پس منتظر چه هستيد؟ شروع كنيد!

1. براي شروع به يك يا دو سيب زميني متوسط 

نياز داريد. سيب زميني ها را بشوييد و پوستشان 

را بگيريد و نگيني خرد كنيد. سپس با مقداري آب 

در تابه ريخته و بين 15 تا 20 دقيقه بپزيد.

و له كنيد، تا جايي كه پوره تان مثل خمير نرم شود.كره و شير به پوره اضافه كنيد و مواد را حسابي مخلوط فشاردادن چنگال پوره اش كنيد. كمي نمك و فلفل و پخته، آن ها را آبكش كنيد. بعد در ظرفي بريزيد و با 2. وقتي احساس كرديد سيب زميني ها خوب 

توليد مي كنند و شباهت زيادي به بنگرز دارد.سوسيس »ِانجوي 90%« استفاده كرديم كه كارخانه هاي ايراني هم از سوسيسي كه دوست داريد استفاده كنيد. ما در اين جا از كم تر پيدا مي شود. براي همين مي توانيد به سليقه ي خودتان گوشت است كه خود انگليسي ها از آن استفاده مي كنند و در ايران گوشت در ماهي تابه تفت دهيد. »بنگرز« نوع خاصي از سوسيس 3. يك پياز متوسط را خاللي خرد كنيد و همراه دو يا سه سوسيس 

4. تفت دادن سوسيس ها را تا زماني 

كه سوسيس ها قهوه اي رنگ و پيازها 

نرم و طاليي شوند ادامه دهيد.

5. سه قاشق غذاخوري 

پودر سس ِگِريوي يا سس گوشت 

را در مقداري آب جوش ريخته و هم 

بزنيد. مراقب باشيد سستان خيلي 

رقيق نشود. اگر هم به پودر گريوي 

دسترسي نداريد مي توانيد از پودر 

عصاره ي گوشت استفاده كنيد.

6. حاال وقت سرو غذاست! پوره ي سيب زميني را در كف بشقاب 
بكشيد و سوسيس و پياز را رويش بكشيد. مقداري سس روي 

مواد بريزيد و با كمي جعفري آن را تزيين كنيد. نوش جان!
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