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ويژه ي  نوجوانان، سال بيستم، شماره ي 986، پنج شنبه 22 اسفند 1398،  17 رجب 1441، 12 مارس 2020، ضميمه ي شماره ي7903 همشهري

چرخ اول

مسافران صندلى درجه ى 28!
  فريبا خاني

من »جرونیمو استیلُتن« هستم؛ خبرنگار و سردبیر 
دوچرخه ! یکی از شــما بدذات ها این اسم را روی من 
گذاشت. وقتی که با زره و کاله خود و لباس رزم برای 
مبارزه با دیو »کرونا« از خانه بیرون و به ســمت دفتر 
روزنامه می آمدم، نوجواني  که خواســت نامش فاش 
نشود به من گفت: »خداحافظ جرونیمو! موفق باشید و 
یک ویژه نامه ی نوروزی خواندنی برای ما تهیه کنید.« 
شاید شما هم با کتاب هاي ماکاموشی آشنا باشید. 
او یک موش خبرنگار و سردبیر است. چون سال 1399، 
سال موش است، بد نیست که من هم کمی نقش این 
شخصیت کتاب هاي ماکاموشــی را بازی کنم که مثاًل 
دلش می خواهد به مصر برود و با باستان شناسي خبره 
مصاحبه کند. او مسافر هواپیمایی  می شود  که یادش 
رفته سوخت گیری کند و درجه ی صندلی او  28 است.*

 مســافر درجه ای کــه حق دست شــویی رفتن و 

تلویزیون دیدن در هواپیما را هم ندارد. 
این روزها، روزهای خاصی است. شــاید همه ی ما 
مسافران صندلی درجه ی 28 هســتیم. امکان خیلی 
از کارها را نداریم. رفتن به خیابان و راه رفتن، سینما و 

تئاتر، کتاب خانه های عمومی، مسافرت و... 
روی صندلی 28، این روزها باید مدام دست هایمان 
را با آب و صابون بشــوییم. یادمان باشد که الکل های 
صنعتی سمی هســتند و برای ســالمتی خیلی مفید 
نیستند. یاد مان باشد؛ دست آلوده را به چشم و صورت   
نزنیم. حاال ما در هفته  نامــه ی دوچرخه به فاصله های 
سه و نیم متری نشسته ایم و فکر می کنیم که چه برایتان 
تهیه کنیم که حال روزهایتــان را خوب کنیم. حالتان  

بهاری و شاد شود.  
این تجربه، یعنی نشســتن در خانــه و مراقبت از 
خود و خانواده روزهای مهمی اســت. شــاید شما یک 

»تیستوی ســبز انگشتی« باشــید و در این روزها گل 
بکارید و گلدان های زیبایی ســبز کنید... شــاید شما 
یک »شــازده کوچولو« باشید و به ســیارک های دیگر 
سفر کنید. یا یک »پی پی جوراب بلند«. شاید شما یک 
»ماتیلدا« باشــید، دخترک کوچکی که خیلی بیش تر 
از سنش می دانست. شاید شــما »مانولیتو«ی عزیزی 
باشید که دلش می خواهد  ســوار کامیون پدرش شود 

و همراه او سفر کند.  
در این روزهــا عالوه بــر بازی هــای رایانــه ای و 
انجام تکالیف مدرســه از راه دور، کتــاب بخوانیم و با 
شــخصیت های کتاب ها به سفر برویم. ســفر با کتاب 
هم جذابیت های خــودش را دارد. این روزها ما در حال 
گذراندن تجربه ا ی عجیب هســتیم. می دانیم خیلی از 
خانواده  ها از این بیماری رنج کشــیده اند... ما با آن ها 
هم دردیم. اما به هرحال باید این دوره را سپری کنیم. 
به خاطر این تجربه و خانه نشینی و این که مسافرت های 
نوروزی امسال تعطیل است؛ دوستان دوچرخه ای شما 
فکر کردند سفرنامه هایی بنویسند و یاد سفرهای گذشته 
را زنده کنند. چون می دانید وقتی سفرنامه می خوانید   و 
یا سفرنامه های تصویری را می بینید؛ به سفري مجازی 

رفته اید. 

راستی یادتان باشد ما تا  28 فروردین دوچرخه ی 
کاغذی نداریــم، اما ســه ویژه نامــه ی الکترونیکی 
خواهیم داشت که  مي توانید آن ها را در کانال تلگرام 
هفته نامه ي دوچرخه و بخش کودک و نوجوان سایت 
همشــهری آنالین بخوانید. در ضمن یادتان باشد در 
مسابقه ی »تنها در خانه!« هم شــرکت کنید. خیلی 
دوست داریم تجربه های شما را بشــنویم و ببینیم و 

لذت ببریم.

* ماکاموشــی )جزيره ی جوندگان جســور(؛ نفرين 
هرم پنيري/ نويســنده: جرونيمو استيلتن/ مترجم: 

فريبا چاوشی
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بخند 
به روزهایی که می گذرد

و یخ زده ترین خاطرات زمستان را 
با خودش می برد.

بخند و آغوشت را 
برای بهار باز کن.

بهار بهتر از زمستان
مهربان بودن را بلد است

زهرا وطن دوست  از رشت

بهار 

مهربان تر 

سفرهاى
دوچرخهاى
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از ديدن من مگر پشيمان شده ای؟

يا از كرونای من گريزان شده ای؟

ای دوست كه قرض كردی از من بسيار

تو پشت كدام ماسك پنهان شده ای؟

نزديك نيا كه كرونا می گيریتو »دوری و دوستی« مگر نشنيدی؟نزديك شوی حال مرا می گيریاز دور به قلب من تو جا می گيری

آرام بگير رحم بر مردم كن
تَرِک ری و رشت و اصفهان و قم كن

هرچند كه ميهمان عزيز است ولی
لطفًا كرونا، گور خودت را گم كن!

انگار همه حوصله ها سر رفتند

در شهر، همه  كالغ ها، پر )!( رفتند

در بانِك شلوغ مانده بودم ته صف

يك عطسه زدم تمام صف در رفتند!

كه گفت اصاًل تو يك هو جان بگيری
و از ما اين لب خندان بگيری
چرا درمان نداری ای كرونا
الهی درد بی درمان بگيری

وناخوانى! كر
  شعرها: مهدي مرداني

وای که چه کیفی دارد وقتی مدرسه ها تعطیل می شود! یک روز برای برف، یک روز برای آلودگی هوا و حاال هم  کرونا! 
اما نه، این تعطیلی با همــه ی تعطیلی ها فرق دارد. این تعطیلی با نگرانی و ترس همراه اســت و با ایــن قرنطینه ی طوالنی که 

نمی توانی حتی پایت را از خانه بیرون بگذاری. این تعطیلی اصاًل کیف ندارد.
موضوع مســابقه ی ما هم همین اســت؛ این روزها که به اجبار در خانه مانده ای، چه کار می کنی تا حوصله  ات سر نرود؟ به 

زبان شعر، داستان، طنز، تصویرگری، عکس یا ویدیو، کارهای روزانه ات را برایمان بگو.

تنها درخانه!مسابقهي
* مسابقه برای ۱۲ تا ۱۷ ساله هاست.

* مهلت شرکت در مسابقه تا
 ۱5 فروردین ماه ۱399 است.

* مي تواني آثارت را پست کنی یا به 
ای میل یا موبایل دوچرخه بفرستی. 
* نشانی دقیق و شماره ي  تلفن را هم 

فراموش نکن.
* لطفًا تصویر صفحه ی اول شناسنامه ات 

را هم بفرست.
* متن ها نباید بیش تر از 300 کلمه باشند.

صندوق پستی: ۱9395-5446 
docharkheh@hamshahri.org :ای میل

موبایل:  09334۱۲۱489
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و�يژه نامه هاى نوروزى 
دوچرخه در راهند 

هرچند كه اين، آخرين شماره ي دوچرخه در سال 1398 است و 
تا پنج شنبه، 28 فروردين 1399 از دوچرخه ي كاغذي خبري نخواهد 
بود، اما خيالتــان راحت كه در تعطيالت نــوروزي، بدون دوچرخه 
نخواهيد ماند و با ســه ويژه نامه ي خواندني، سرگرم كننده و جذاب 

الكترونيك همراه شما خواهيم بود.
پس در روزهاي پنج شنبه 29 اسفند و هفتم و چهاردهم فروردين، 
منتظر ســه ويژه نامه ي الكترونيكي دوچرخه باشــيد كه در كانال 
هفته نامه ي دوچرخه و سايت همشهري آنالين منتشر خواهند شد. 
اين ويژه نامه ها متشكل از مطالب خاطره انگيز و جذاب دوچرخه در 
سال هايي است كه شما نوجوان هاي امروز، مخاطب دوچرخه نبوده ايد 
و نتوانسته ايد آن ها را بخوانيد. براي دوچرخه اي هاي قديمي هم كه پر 

از نوستالژي و خاطره بازي است و ياد روزهاي نوجواني. 
پس با اينستاگرام و تلگرام همراه باشيد:

    docharkheh_weekly

ي: بِْرنت ُتست
تصويرگر
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سفرهاىدوچرخهاى اين روزها ويروس كرونا، همه ي 
برنامه هايمان را به هم ريخته... 
همه ي كارها نيمه كاره مانده...
درس هايمان عقب افتاده...

از خانه نشيني هم خسته شده ايم...
اما چه مي شود كرد؟ 

كرونا حتي سفرهاي نوروزي مان را 
هم خراب كرده و امسال ناچاريم 

براي حفظ سالمتي خودمان و 
شهروندان شهرهاي ديگر، در شهر 

و خانه مان بمانيم.
براي همين ما دوچرخه اي ها در 
اين چهار صفحه، سفرنامه هايي 

دوچرخه اي را برايتان آماده 
كرده ايم كه با خواندنشان مي توانيد 

در كنار هم سفرهايي مجازي، 
جذاب و خاطره انگيز را تجربه كنيم. 

بي خود نيست كه از قديم و نديم 
گفته اند: 

»وصف العيش، نصف العيش!«
پس با ما در اين چهار صفحه همراه 

باشيد.
تصويرگري:
 راي تيس يونيكاس

براي تهيه ي عكس از مسابقات فوتبال با جمعي از خبرنگاران و عكاسان ورزشي به 
اصفهان رفته بوديم. در آن سال، جامي برگزار مي شد كه تيم ملي فوتبال كشورمان 
هم در آن شركت داشت و  به همراه سه كشور ديگر در آن به رقابت مي پرداختند. آن 
سفر، جزء ســفرهاي كاري من بود و كلي برنامه ريزي كرده بودم تا در اوقات فراغت 
و بي كاري، به همراه هم سفرانم به گشت و گذار در شــهر اصفهان مي پردازيم و كلي 

لذت مي بريم.
اما ماجرا دقيقاً برعكس شد. يعني ماجراي تهيه ي گزارش و عكس، آن قدر وقت گير 
بود كه حد و حساب نداشت. حتي شب ها هم كاماًل درگير اين ماجرا بوديم تا از هتل 
محل اقامتمان، عكس ها و خبرهاي تهيه شــده را براي خبرگزاري هايمان تنظيم و 

ارسال كنيم.
شايد باورتان نشود، اما حتي فرصت نمي كرديم براي خودمان يا خانواده، سوغاتي 
تهيه كنيم. يادم مي آيد چون زمان سفر، طوالني تر از آن چيزي كه پيش بيني كرديم، 

شد، مجبور شديم بليت هاي هواپيما را كنسل كنيم و اتوبوسي دربست بگيريم. 
قرار بود همه ي همكاران، سر ساعت مشخصي، دم در هتل جمع شوند تا به طرف 
تهران حركت كنيم؛ اما يكي از خبرنگاران، با تأخيري نيم ساعته رسيد. همه از دستش 
ناراحت بوديم. بعد فهميديم در آن زمان كوتاه، دلش مي خواسته براي خودش يك 
يادگاري بخرد. وقتي رسيد، يكي از دوستان به او گفت: »اي بابا... معلومه كه تا حاال 

سفر كاري رو تجربه نكرده بودي؟ حاال چي  خريدي؟«
- ببخشيد... يه جفت گيوه خريدم... كمي پام رو مي زد و برام كوچيك بود... رفتم تا 

عوضش كنم... باز هم ببخشيد كه دير كردم...
-اي بابا... مگه همون دفعه ي اول، پاهات رو با خودت نبرده بودي...

و همه ي اتوبوس، خنديدند!

سفر هميشــه برای من مثل خواندن 
يك داستان است؛ داســتانی كه خودم 
يكی از شخصيت هايش هستم و در تمام 
ماجراهايش مستقيم و غيرمستقيم نقش 
دارم. به همين دليل تجربه كردن در سفر 
را دوست دارم. كوتاه و طوالنی بودن سفر 
فرقی ندارد. مهم اين اســت كه در بطن 

داستان سفر هستم. 
داســتان ســفر برای من از چند روز 
يا چند هفته قبل از شــروع، با اشتياق و 
برنامه ريزی برای حركت شكل می گيرد. 
چه با وسايل عمومی مثل اتوبوس و قطار 
و هواپيما باشــد چه با ماشين شخصی. 
همه ی مقدمات ســفر از تهيــه بليت و 
هماهنگی محل اســكان و بررسی كردن 
مــوارد فنی ماشــين و...، همــه و همه 
جزئيات داستان سفر هستند و من حس 

خوبي از حضور در آن ها دارم. 
خيلی وقت ها مسير مبدأ تا مقصد، از 
خود مقصد برايم جذاب تر است؛ به ويژه 
اگر مســير جاده ای باشــد و با خودروی 
شــخصی يا قطار و حتی كوتاهی مسير 
ســفرهای هوايی هم لذت بخش است. 
به طور كلی داستان سفر ايجاد تصويري 
متفاوت و به يادماندنی در زندگی روزمره 
و عادی اســت. انگار از روزمرگی ها كنده 
می شوی و به قول »ســهراب سپهری« 
می گذاری كه احســاس، هوايی بخورد. 

مثلداستانمیماند سفر خنــــدهى
اتــوبوســــى!

  عكس و متن: محمود اعتمادي

  حسين توالئي

معموالً اگر به شهری رفته باشم، اما دوباره 
و چندباره هم به آن جا بروم، باز هم برايم 
جذاب است و حتی همان تازگی و اشتياق 
بار اول را دارد. چــون فكر می كنم هربار 
می شود در آن شــهر خاص، تجربه های 
تازه ای به دست آورد. اما بدون شك، سفر 
به جاهايی كه هرگز نرفته ام، ماجراهای 
خاص خودش را دارد و  شگفت انگيز است 
كه قرار اســت برای اولين بــار در مكاني 
جديد بــا فرهنگ و مــردم و ديدنی ها و 

شنيدنی های جديدی روبه رو شوم. 
گاهی وقت هــا، البته نه هميشــه، 
شــگفتی به جايی كه می خواهی بروی 
هم بســتگی دارد. برای مثال چندسال 
قبل شــرايطی فراهم شــد تا به كشور 
هندوستان ســفر كنم. يك ماه قبل از 
ســفر، من و همسرم شــروع كرديم به 
جمع آوری اطالعات درباره ي كشــور و 
مردم هند. هرچه بيش تــر اطالعات به 
دست می آورديم، بيش تر به اين نتيجه 
می رســيديم كه قرار است وارد داستان 
سفری شــگفت انگيز شويم. همين طور 
هم شــد. ما در سه شــهر هند به مدت 
يك هفته اقامت داشــتيم. همه چيز در 
هند شگفت انگيز اســت. گاهی وقت ها 
احساس می كردم دوتا چشم  برای ديدن 
آن همه شــگفتی هم زمــان و پی درپی 
كم هســتند! از همان لحظه ي ورود به 

فرودگاه شهر دهلی، انگار وارد جهانی از 
رنگ و گل شده بودم. من تا حاال آن همه 
گل را )كه بيش تر نارنجی و زرد بودند( به 
طور بی وقفه نديده بودم. هرطرف چشم 
می چرخاندی، گل می ديدی. دسته گل، 
ريســه ي گل، گل فــروش، باغچه های 
ديواری و عمودی پــر از گل. خيابان ها 
و مغازه ها و ســردر خانه ها و تاكسی ها 
و اتوبوس ها و حتی آدم هــا غرق گل و 
رنگ بودنــد. و البته همه چيــز در هند 
به طور اغراق شــده ای تزئين شده بود. 
به قول خودمان زلم زيمبو داشت. حتی 
روی گوش فيل ها هم نقاشــی كشيده 
بودند. روی ديوارها و بدنه ي اتوبوس ها 
و دوچرخه ها و ديوارها و همه جا تركيب 
رنگ و نقــش و گل، توجــه ات را جلب 

می كرد. 
شــگفتی بــزرگ ديگــر، زندگــی 
مسالمت آميز انسان و حيوان در شهر بود. 
امكان نداشت در كوچه و خيابان و موزه 
و قصر و بازار يا سالن تئاتر بروی و سگ و 
گربه و ميمون و سنجاب و طوطی و فيل و 
اسب و... را نبينی. جالب اين كه حيوانات 
هم اصاًل از آدم ها نمی ترســيدند و حتی 
با توريست ها، احســاس رفاقتي قديمی 
داشــتند. مثاًل به راحتی می توانستی به 
آن ها ميوه و غذا تعــارف كنی. آن ها هم 
خيلی خودمانی می آمدند جلو و از دستت 

خوراكی برمی داشتند.
نوشتن داستان سفر هند و مكان های 
ديدنی و آداب و رســوم هندی ها و مردم 
آن جا و غذاهايــش )كه حتمــاً توصيه 
می كنم با خودتان غــذا به اندازه ي كافی 
ببريد، چنان كه ما برديم. در غيراين صورت 
به شدت بايد بسوزيد و بســازيد!( خيلی 
مفصل است و در چند صد كلمه نمی شود 
چيزی نوشت. همين قدر بگويم كه در آن 
سفر چندهزار عكس گرفته ام و چند هزار 

عكس هم فرصت نشد بگيرم!
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غریبه شــده ایم،  آن قدر کــه دیگر 
کوچه هایــش را نمی شناســم و دیگر 
درخت هایش سرجایشــان نیســتند. 
خیابان هایش پهن شــده و گذر به گذر، 
نشانه های آشنایش از بین رفته و هربار، 
در جایی کــه خوب می شــناختمش، 

ناگهان گم می شوم.
من عادت داشــتم، از همان روزهای 
نوجوانی  ام، کــه هنوز این جــا زندگی 

برای خانه ام؛ بابل 

هوای آشنا، لحظه های آشنا
  عكس و متن: شيوا حریری

می کردم، در کوچه  پس کوچه هایش راه 
بروم و تماشایش کنم. 

هنوز هم همین کار را می کنم. هربار 
که به خانه  برمی گردم، راه می افتم توی 
شــهر، می روم به محله هــای قدیمی و 
آرزو می کنم هنوز جاهایی مانده باشــد 
تا خاطره هایم را دوبــاره ببینم. باز هم 
سقف های سفالی را پیدا کنم که رویشان 
خزه  بســته و یادم بیاید وقتی بچه بودم 

سقف همه ی خانه ها همین طوری بود. و 
باور کنید که من خیلی هم پیر نشده ام!

اما هنوز می شود در شــهر به دنبال 
منظره های نابی گشــت که از دســت 
آپارتمان ســازها و مرکز خریدســازها و 
خیابــان پهن کن ها در امــان مانده اند. 
فقط باید زود بجنبم و تند تند نگاه کنم 
و عکس بگیرم،  شــاید در دیــدار آینده 
جایشان خالی باشد. هنوز ممکن است 
روی دیوارها و باالی سقف ها و البه الی 
موزائیک هــا و کنج دیــوار و... گیاهان 
بی اجازه را ببینم، که دلشــان خواسته 
این جا سبز شــوند و قد بکشند. یا شاید 
با دری چوبی، پنجره ی ارسی، خانه ای 
قدیمی مالقات کنم که روزی روزگاری 

درش باز بود و من مهمانش بودم.
هوا هنوز همان هواســت؛ اگر آفتابی 
باشد، آســمان آبِی آبی است با تکه های 
ســفید ابر. اما روزهــای آخر اســفنِد 
بچگی هایم بیش تــر بارانی بــود، باران 
ریِز سمِج بی وقفه. هنوز هوای آشنایش 
را می شناســم و هنــوز می توانــم توی 
شــهرم بگردم به دنبال نشانه های آشنا، 
البه الی اســم های محله ها؛ نقیب کال و 
اجابُن و ســنگ پُل، پیرعلم و پُِل پیش و 
رودگرمحله، روزها و لحظه ها و خاطره ها 

را پیدا کنم. هنوز مي توانم سر از بازار در 
بیاورم؛ مســجد جامع یا پنج شنبه بازار و 
بچرخم در میان دسته های سبزی  و کره  
و تخم مرغ محلی و بطری های آب نارنج 
و فصل به فصــل زنبیل هــای پرتقال و 

سبدهای انار ترش و تشت های بهارنارنج 
و دســته های ســنبل محلی... همه ی 
چیزهایی کــه یادم می آورد این شــهر، 

هنوز و همیشه شهر من است.
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امسال از سفر خبری نیست. به خاطر 
ویروس »کرونا« نباید ســفر کنیم. اما 
خاطرات سفر که هست. هیچ می دانید 
خواندن ســفرنامه، دیــدن عکس های 
ســفر، نوعي ســفر مجازی است. پس 
با به خاطرآوردن ســفرها، به یک سفر 

مجازی می رویم. 
یادش به خیــر؛ نوروز ســال پیش، 
می خواستیم با ماشین به جزیره ی کیش 
برویم. راهي طوالنی را در پیش داشتیم. 
مســیر راه این بــود. تهران، کاشــان، 
اصفهان، شیراز، عسلویه، بندرآفتاب  و 
بعد باید سوار شــناورها می شدیم و به 
جزیره می رســیدیم. از ســیل خبرمان 

سفر مجازی به  جزیره
نبود. از ماندگاری و معطلی در بندرآفتاب 
خبرمان نبود. بندر عسلویه، عجیب ترین 
جای دنیا است. ســرزمینی کنار دریا. 
زیبا و باشکوه و اسرار آمیز. اما می گویند 
آلوده ترین نقطــه ی صنعتی زمین هم 
هســت. آلودگی ناشــی از تأسیســات 
صنعتی به بهره برداری رسیده که از نظر 
میزان آالیندگی  شــرایط خوبی ندارد. 

  فریبا خاني

آالیندگــی در این منطقه، در ســه بُعد 
هوا، آب و خاک است که  سبب تخریب 
گســترده ي محیط زیســت و پوشش 
گیاهی و جانوری شــده. شــاید پدران 
بعضی از شــما در عسلویه کار می کنند. 
آن روز هوا معتدل و بارانی بود. البته باید 
این جا را در تابســتان گرم دید. عسلویه 
ســرزمین کار و تنهایي است. منظره ی 
مشعل های روشــن گازی و بوی گاز که 

همه جا پیچیده...
ما به خلیج فارس رسیده بودیم. آب 
مات دریا   و شن هاي سفید، کشتي هاي 
بزرگ در دوردست ها. چرا به این نقطه 
که مي رسم به هواي دم کرده  و مرطوب 
با کشتي هایش، گریه ام مي گیرد. این جا 
کجاست خدایا! این خلیج فارس چه قدر 

حادثه دیده  چه قدر داستان دارد!؟ 
مقصد ما بندرآفتاب بود. مي خواستیم 
با شــناورها  خود را به کیش برسانیم. 
قصدمان ایــن بود که چهــار روز آن جا 
باشیم و برگردیم. ١١ صبح، بندرآفتاب 
بودیم و پذیــرش شــدیم. گفتند گویا 
دریــا آرام نیســت به قــول جنوبي ها، 
دریا خواهر نبــود... باید تا آرام شــدن 
دریا صبر مي کردیم. شــناوري در کار 
نبود. ماشــین هایي که از روزهاي قبل 
پذیرش شده بودند،  هم مانده بودند. ما 

نیز باید می ماندیم تا دریا خواهري کند. 
یک شــبانه روز در  این بندر ماندیم. در 
نزدیکي هاي بندر آفتاب،  هیچ شــهر و 
روســتایي نبود.  تنها غرفه اي کوچک، 
ماهي تُــن، چیپــس و آب مي فروخت. 
شــایعه ها فروان بودنــد یکي مي گفت: 
»ظرفیــت کیش پر شــده... کســی را 

راه نمی دهنــد!«  یکــي مي گفت: »تا 
 ٤٨ســاعت دیگــر دریــا آرام  نخواهد

 بود.« 
ما هرچه خوراکي در ماشین  داشتیم؛ 
خوردیم. شــب را  هم در ماشین صبح  
کردیم. کمر و دســت و گــردن برای ما 
 نماند. صبح، بلندگوهــا گفتند به صف 

شوید. باألخره سوار شناور ها  شدیم. هر 
شناور، ٤۵ خودرو را نزدیک به هم سوار 
می کرد. حاال می فهمم چرا این شناورها 
در هوای توفانی نباید به دریا بزنند. چون 
این خودروهای فشــرده به هم  کوبیده 
مي شوند. ســرعت هرشــناور پنج نات 
)گره دریایي( اســت که البتــه اگر هوا 

مساعد باشد این شــناورها تا هفت نات 
هم حرکت می کنند. 

یک ســاعت و نیم بعد بــه جزیره ی 
کیــش رســیدیم؛ جزیــره ای زیبا با 
خیابان هــای منظم و فروشــگاه های 
بزرگ... و سختي شب گذشته از یادمان 

رفت!
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اگر شبی سوار ماشــین در جاده ی 
چالوس در حرکت بوده باشید، می توانید 
ترس و وحشــت را با همه ی وجودتان 
احساس کنید. بله، می دانم این که شب 
در جاده باشید، اصاًل ترسناک نیست اما 
اگر باتری ماشــین یک دفعه خالی کند 

همه چیز وحشتناک خواهد شد.
نور چراغ های ماشینمان کم سو شده 
بــود. جاده های بیرون شــهری هم که 
چراغ ندارند. همه ی تمرکزها روی جاده 

وحشت در جاده ی چالوس!
  عكس و متن: یاسمن رضائيان

سفر برای من، یعنی دیدار با گذشته! یعنی سوارشدن در ماشین زمان و سفرکردن 
به تاریخ!

همیشه به محض این که پایم به خاک مقصد رسیده، دربه در موزه ها و خانه موزه ها 
بوده ام! از خانه موزه ي مشروطه در تبریز گرفته تا خانه ي »گوته« در آلمان یا خانه ي 

»کریستف کلمب« در ایتالیا و...
اما این روزها که از ترس کرونا، در خانه محبوس هســتیم، بیش از همیشــه یاد 
سلول انفرادی »ادوارد دانته«، قهرمان رمان »کنت  مونت کریستو« در قلعه ي »ایف« 
می افتم. من این قلعه را از نزدیک دیده ام، همین طور سلول مخوف منتسب به ادوارد 
دانته را. »الكساندر دوما«، قهرمان رمانش را در این قلعه محبوس کرده بود و همین 
رمان خیالی و ماجرایی که در این قلعه می گذرد، باعث شــده تا هرسال گردشگران 
بسیاری برای دیدن این زندان و سلول انفرادی اش به مارسی بیایند. هرچند در واقعیت 

دانته ای وجود ندارد...
اما این زندان عجیب ساحلی، یک واقعیت زشت تمام عیار است. واقعیتی که حاال 
تبدیل به یک موزه ي زیبا شده و در دل یک طبیعت رؤیایی میزبان گردشگران است.

قلعه  ي ایف، 500 ســال قبل برای حفاظت از بندر مارسی ساخته و بعدها تبدیل 
به زندان شــد. زندانی که امــروز در آن بلندای خــوش آب و هــوا آرام گرفته و جز 

بازدیدکنندگان سرخوش و شگفت زده میزبان دیگری ندارد.
سلول انفرادی دانته، یک دریچه رو به آســمان اقیانوس داشت و من از آن عكس 
گرفتم تا یادم باشد همیشه دریچه ای رو به نور خواهد بود، رو به امید، رو به آسمان. 

حتی در یک سلول تاریک...
حتی اگر سه هفته محبوس و قرنطینه باشیم و ترس و اضطراب این روزهایی به طعم 
کرونا، دنیایمان را تیره کرده باشــد، اما هنوز دریچه ي امید مــا رو به زندگی و رو به 

آسمان باز است...

هميشه دريچه اى رو 
به آسمان باز است

  عكس و متن: پگاه شفتي

فردا، بهار مي آمد و حدود ساعت دوي صبح شنبه، سال کهنه ي 93، خودش را به سال نو تحویل مي داد. 
بار اولي بود که به کردستاِن زیبا ســفر مي کردم و دقیقاً نمي دانستم که از سنندج تا مریوان، باید چند بار 
عقربه ي ساعت شــمار ســاعتم، دور خودش بچرخد تا به دریاچه ي »زریوار« برسیم. غافل از درک لذت 
مسیر، خودم و هم ســفري هایم عجله داشــتیم تا هر چه زودتر، به هتل مریوان برسیم و خودمان را براي 

تحویل سال نو آماده کنیم. 
در طول مسیر، عالوه بر کوه و سرسبزي و هواي پاک، اما هیمه هایي بلندباال، توجه مرا به خودش جلب 
کرد. چوب هاي خشكي که روي سر و کله ي هم، کنار جاده، گله به گله، چیده شده بودند و گاهي دو برابر 
قد آدمي زاد، قد داشتند. انگار هر چه به عصر نزدیک تر مي شدیم قرار بود اتفاقي حیرت انگیز، ما را غافل گیر 
کند. حوالي روستاي نِِگل، در مسجدي به همین نام اتراق کردیم تا هم از قرآن تاریخي داخل آن مسجد 
بازدید کنیم و هم کمي خستگي راه از تن به در کنیم. قرآن داخل مسجد، به خط زیباي کوفي نوشته شده 
و بیش از هزارسال قدمت داشت. وقتي از مسجد خارج شدیم، آن اتفاق هیجان انگیز رخ داد. هیمه ها، آتش 
گرفته بودند و عصر آخرین روز زمستان را، پر نور و گرم کرده بودند. مردان روستا هم، دور بلندترین هیمه اي 
که تا آن روز، به چشم خودم دیدم، جمع شده بودند، دست در دست هم کرده بودند و پابه پاي مردي که 
جلوي دسته بود، هماهنگ حرکت مي کردند و آواز مي خواندند. زنان و کودکان هم دست مي زدند و لبخند!

دیگر بي خیال مریوان و هتل شدیم. تا حدود 12 شــب، هر 10دقیقه یک بار، نیش ترمزي مي زدیم و 
خودمان را به جمع مردمان کرد مي رساندیم  و ما هم دست در دستشان، شاد بودیم و آواز مي خواندیم

زیبایي شهر مریوان، استواري کوه هایش، سرسبزي دامنه هایش، طراوت زریوارش، همه و همه براي من 
خاطره انگیز بود، اما شادي مردمان کرد، هنوز که هنوزه مرا به سوي خود مي خواند!

هنوز صدايى مرا به سوى 
تو مى خواند!

  عكس و متن: سيد سروش طباطبایي پور

بود چون به ســختی می توانستیم راه را 
ببینیم. اما چند لحظه ي بعد، چراغ های 
ماشین، مثل شــمعی که در مقابل باد 
قرار می گیرد و کم کم خاموش می شود، 
به کلی خاموش شــدند و ما در تاریكی 
مطلق فرو رفتیم. حــاال تصور کنید در 
جاده ای که شــب ها هم دیگر خبری از 
ترافیک نیست ماشــین ها با چه سرعت 
باالیی حرکت می کنند. مشــكل یكی 
نبود، دوتا بود! هم خودمان نمی توانستیم 
با ســرعت باال حرکت کنیم و هم چون 
هیچ چراغی نداشــتیم دیده نمی شدیم 
و بنابراین در آن سرعت پایین هرلحظه 

ممكن بود ماشینی از پشت به ما بزند و 
شوت شویم!

خالصه که توانســتیم جایی امن در 
شــانه ی جاده کنار بزنیم و امدادخودرو 
را خبر کنیم. دو ســاعتی طول کشــید 
تا امدادخودرو آمد و باتری ماشــین را 
عوض کرد. بعد خوش و خرم راه افتادیم. 
اما هنوز چند کیلومتــری نرفته بودیم 
که تسمه پاره شــد! چند لحظه بعد از 
پاره شدن تسمه، ماشــین خود به خود 
ایســتاد. تنها کاری که توانستیم بكنیم 
این بود کــه قبل از ایســتادن، آن را به 
سمت حاشیه ی جاده بكشانیم. مشكالت 

ماشــین یک طرف، نبودن کمک یک 
طرف، ســرمای هوا یک طرف و خطر 
نگه داشــتن کنــار جاده یــک طرف. 
می بینید که بدبیاری ما چندین طرف 

داشت!
تصمیــم گرفتیم شــب را در جاده 
بمانیم تا صبح، وقتی هوا روشــن شد، 
بتوانیم ماشــین را رو به راه کنیم و راه 
بیفتیم. وقتی در ماشین چشم هایمان 
را بســته بودیم که مثاًل کمی بخوابیم 
نه بــه تاریكــی ظلمانی جــاده، نه به 
کوه های باهیبتی که در شــب عجیب 
جلوه می کردند، نه بــه خواب آلودگی 
مفرط و نه به سرمای هوا، به هیچ کدام 
فكر نمی کردم. فقط به جای خطرناکی 
که ایســتاده بودیم فكــر می کردم. به 
این که هرلحظه ممكن است یک ماشین 
سنگین با ســرعت بیاید و به ما بزند و 

نصف ماشین را با خودش ببرد!
راستش حاال که دارم این یادداشت 
را می نویســم از تصور چنین صحنه ای 
خنده ام می گیرد. اما آن شب هیچ چیز 
خنده دار نبــود. برعكــس، خیلی هم 
دلهره آور بــود. همان شــبی که فكر 
می کردم بــه صبح نمی رســد و وقتی 
سپیده را دیدم احساس کردم از نسل 

نجات یافتگانیم!
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در آن چهــار روز بارها به تماشــاي 
زيگــورات رفتــم و تمــام فاصلــه ي 
١٨كيلومتــري را بيــن هفت تپــه كه 
اقامتگاه ما بود تا معبــد، رؤيا مي بافتم. 
اين معبد، روزي وســط يك شهر قرار 
داشت و اآلن وسط اين بيابان مثل يك 

كشتي شناور در درياست.
 اســفندماه بود كه ما بــا يك گروه 
خبري به جنوب رفته بوديم. راهنماي ما 
بلند صحبت مي كرد كه صدايش ميان 

بادهاي تند صحرا به گوش ما برسد: 
»در قرن ١٣ پيش از ميالد »اونتاش 
 ،)Untash Napirisha( »ناپيريشــا
دستور ســاخت شــهر »دور اونتاش« 
را داد. اين شــهر، ســه حصار تودرتوی 
خشتی داشت و دروازه ي اصلی آن روی 
حصــار بزرگش بوده اســت. در مركز و 
مرتفع ترين جای شهر، معبد چغازنبيل 

كشتى روشن شب هاى بيابان

اگر قرار باشد از بين سفرهايم يك سفر را برای تعريف كردن يا تجربه ي دوباره يا حتی مرور 
خاطره انتخاب كنم، بی شك سفر »قشم« است. البته قشم را معموالً دو دسته از آدم ها دوست 
دارند؛ اول آن هايی كه عاشــق خريدند و دوم آن هايی كه پديده های زمين شناسی را دوست 
دارند. من زمين شناسي نخواندم، ولي زمين شــناس ها و پديده های زمين شناسی را دوست 
دارم و در گروه دوم قرار می گيرم. البد می دانيد كه قشم از نظر »يونسکو«، يك ژئوپارک است. 
ژئوپارک به محدوده ای می گويند كه ميراث زمين شناختی قابل توجه و ديدنی داشته باشد و 
قشم از اين نظر بی همتاست. از جنگل های حرا گرفته تا دره ی تنديس ها و سرزمين ستارگان و 
غارهای نمکی و تنگه هايی مثل تنگه چاه كوه و تنگه عالی. به همه ی اين هايی كه گفتم، ساحل  
فوق العاده زيبا، قلعه ی پرتغالی ها، چاه های تاَل و اماكن ديدنی امروزی مثل پارک كروكوديل را 

هم اضافه كنيد تا ببينيد چرا قشم گزينه ی معركه ای برای سفر است.
حاال تمام فهرستی را كه اسم بردم بگذاريد يك طرف و تنگه چاه كوه را بگذاريد يك طرف 
ديگر. تنگه ي چاه كوه همان جايی است كه من اسمش را سرزمين پنير ليقوان گذاشته ام. البته 
نه به خاطر اين كه مثاًل مردمش در كار توليد پنير ليقوان باشــند؛ چون اصاًل مردمی در آن جا 
زندگی نمی كنند كه بخواهند پنير بسازند! فقط گهگداری حيوانات مختلفی برای آب خوردن از 
چاه  های تنگه ي چاه كوه به آن جا می آيند و غير از آن ها هرچه هست، كوه است و سنگ و سکوت 
و وهم. كافی است پايتان را توی اين تنگه بگذاريد تا فکر كنيد كسی شما را جادو كرده و وارد 
يك قالب پنير ليقوان شده ايد. كوه های كاماًل سفيد رنگی شما را شگفت زده می كنند؛ كوه هايي 
كه در اثر فرسايش آب و باد به شکل های عجيب و غريب درآمده اند و سوراخ سوراخ شده اند. اين 
شگفت زدگی می تواند چند نتيجه برايتان رقم بزند؛ اگر ترسو باشيد، احتماالً فضای توهم زای 
تنگه شما را می گيرد و پا می گذاريد به فرار. اگر ماجراجو باشيد، كوه را می گيريد و باال می رويد 
كه ببينيد نوک اين قله ی پنيری چه چيزی در انتظارتان اســت. اگر هم خيال پرداز باشــيد 
دفترتان را برمی داريد و يك عالمه داستان عجيب و غريب خلق می كنيد. تا جايی كه من می دانم 
شما نوجوان های گروه سوم ايد؛ پس حواستان باشد موقع سفر به قشم دفترتان را با خود ببريد!

  نفيسه مجيدي زاده

قرار داشته است...«
امــا نکته ي ايــن ســفر، آن بود كه 
زيگــورات چغازنبيــل بــراي اولين بار 
نورپردازي شــده بــود و ما شــب ها به 
تماشاي آن مي رفتيم و در پيچ و تاب هاي 
طبقــات معبد همــراه با صــداي باد، 

هم ديگر را گم مي كرديم.
همان شــب به مقبره هاي زيرزميني 
هم رفتيم و آن جا، نگهبان مقبره برايمان 
گفت كه يك بار ســاعت سه ي صبح، يك 
زن و دختر كوچك باستاني را اين اطراف 
ديده است. نگهبان ديگري را هم ديدم كه 
روي پله هاي موزه به قلــه ي معبد خيره 
مانده بود. او با لهجه ي جنوبي به من گفت: 
»مي دانستي ايرانيان تنها ملتي بودند كه 
انسان قرباني نمي كردند؟« و با هم خيره 
مانديم به اين كشتي روشن درياي بيابان!

فــردا كــه آمديــم، كارشــناس 

ميراث فرهنگي با شوق كانال هاي روي 
زمين را نشان داد و گفت اين جا يکی از 
قديمی ترين تأسيسات آب رسانی جهان 
است. در آن زمان با حفر و ايجاد كانال، 
از رودخانه ي كرخه، آب شــهر را تأمين 

می كردند.
حدود ســه هفته ي بعد بــه همراه 
خانواده و اقوام با سه ماشين، راهي غرب 
و جنوب كشور شــديم. در دشت هاي 
شگفت انگيز جنوب غرق لذت بوديم كه 
من ياد چغازنبيل افتادم. اقامت ما اين بار 
اهواز بود و ٤٠ كيلومتــر تا معبد فاصله 
داشــتيم، ولي درنهايت دوباره به معبد 
رفتيم و من هم هيجان زده، اطالعاتم را 
براي همه فاش مي كردم: »نام باستانی 
اين بنا »چغازنبيــل«، كلمه ای مركب 
است. »ُچغا« يعنی »تپه« و زنبيل يعنی 
»ســبد«. در واقع منظور شکل ظاهری 

بناست كه به صورت زنبيل واژگونی روي 
تپه قرار گرفته است.«

ردپاي سگ باســتاني را نشان آن ها 
دادم و كتيبه هايي با خــط ميخي و به 
جا مانده روي ديوارهــا. گفتم: »ارتفاع 
اوليه ي اين معبد ۵۲ متر در پنج طبقه 
بوده اســت. اما امروز تنها ۲۵ متر و دو 

طبقه و نيم از آن باقی مانده است.«
ما برگشــتيم، ولي من اصــرار كردم 
شــب هم بايد بياييم چون شب ها خيلي 
تماشايي است. آن شب ما ٤٠ كيلومتر راه 
را كه بخشي از آن بياباني و بدون هيچ گونه 

چراغ و راهنمايي بود طي كرديم و دوباره 
به زيگورات برگشتيم، اما اگر نور ماه نبود 
فکر مي كرديــم راه را اشــتباه آمده ايم! 
دشــت، تاريك بود و فقط چراغ كوچکي 
داخل موزه روشن بود. يکي از نگهبان هاي 
موزه براي من داليلي آورد كه ظاهراً اول 
بايد تورها اعالم كنند كه قرار است شب 
براي بازديد بيايند و...؛ خالصه برگشتيم.

از واكنــش هم ســفرانم چيزي يادم 
نيست؛ احتماالً ماجرا با خنده و شوخي 
تمام شــده، اما من ديگر نتوانســتم به 

آن جا برگردم.

سفر به كوه های پنيری
از نوع ليقوان!

   عكس و متن: نيلوفر نيک بنياد

طلوع زيباى كوير
  عكس و متن: علي مولوي

اگر در دوران نوجواني ام كسي از من مي پرسيد دوست 
داري به كوير بروي، قطعاً مي گفتم نه! آخر چه كاري است؟ 
كوير كه چيزي ندارد! گرم اســت و خشك و پر از شن! اما 
وقتي چندسال قبل با چند نفر از دوستانم، تصميم گرفتيم 
ســفري دو روزه به كوير مرنجاب داشــته باشيم، تفکرم 

نسبت به كوير تغيير كرد.
زمان مناسب سفر به كوير، ماه هاي سرد سال است كه 
هوا گرم و سوزان نيســت و جانوران خطرناک كوير هم در 
خواب اند! ما هم اواخر بهمن به مرنجاب رفتيم. ساعت شش 
صبح با اتوبوس تور از زير پل سيدخندان راه افتاديم، اما در 
مســير مرنجاب با پليس راه درباره ي مجوز تور مشکالتي 
داشتيم و خيلي معطل شديم؛ اين شــد كه عماًل وقتي به 
كاروان سرا رسيديم، نزديك غروب آفتاب بود و لذت روز اول 
كوير و عکاسي را از دست داده بوديم. با چند نفر از همراهان 
تصميم گرفتيم برويم در درياچه ي نمك و دست كم كمي 
قدم بزنيم كه تمام روزمان را هم از دســت نداده باشــيم. 
جمعي حدود ۲٠ نفره بوديم و چند كيلومتر راه رفتيم. هوا 
تاريك شد. آتش روشن كرديم. دور آتش چرخيديم، بازي 
 كرديــم و آواز خوانديم. ناگهان يکي از همراهان پرســيد: 
»كسي مي دونه بايد از كدوم ور برگرديم؟!« و همه ماتمان 
برد! همه جا تاريــك بود و اگر از نور آتش دور مي شــديم، 
جلوي پايمان را هم نمي ديديم. بله، ما رسماً گم شده بوديم! 
كمي ترســيديم، ناگهان يادم آمد وقتي كه از كاروان سرا 
خارج شديم، سياره ي زهره ســمت چپمان بود، پس اآلن 
كه مي خواهيم برگرديم بايد ســمت راســتمان باشد. در 

آسمان پرستاره  و زيباي كوير، زهره را پيدا كردم و جهت را 
تشخيص دادم. دو سه چراغ قوه بيش تر نداشتيم، پس چند 
گروه شديم و دستمان را در دست هم قفل كرديم كه نکند 
كسي توي چاله يا حفره اي بيفتد و نفهميم. به اين ترتيب با 
نور اندک چراغ قوه ها، پس از يك راه پيمايي نسبتاً طوالني 

و ترسناک به كاروان سرا رسيديم.
بعد از شــام تصميم گرفتيم بخوابيم كه صبح سرحال 
باشــيم، اما من به چند دليل اصاًل نتوانستم بخوابم. اول، 
هم اتاقي هايم بودند كه صداي خروپفشــان قطع نمي شد! 
صداي يکي شان شبيه كارخانه ي ذوب آهن بود و ديگري 
شــبيه يك تريلي كه دارد پارک دوبل مي كنــد، اما مدام 
پشيمان مي شــود و از پارک بيرون مي آيد! حتي صداي 
خروپف اتاق بغلي را هم مي شــنيدم كه يکي شــان شبيه 
خرسي گرسنه به نظر مي رسيد! از طرف ديگر، گروهي ديگر 
كه آن طرف كاروان سرا مســتقر بودند تا خود صبح گيتار 
زدند و آواز خواندند! و از طرف ديگر، سرماي هوا چنددرجه 
زير صفر بود و من لباس گرم كافي نداشتم. نتيجه اين كه 
حتي يك ســاعت هم نخوابيدم. اما از ايــن بابت ناراحت 
نبودم، چون اين بي خوابي باعث شــد يکــي از زيباترين 
منظره هاي جهان را به چشم ببينم. نزديك طلوع آفتاب، 
از كاروان ســرا بيرون آمدم و روي زمين نشستم. تماشاي 
طلوع آفتاب در سکوت بي انتهاي كوير مرنجاب، منظره اي 
بي نظير بود كه فقط من و يکي دو نفر ديگر ديديم و بقيه ي 
همراهان در خواب و خروپفشــان غرق بودند! منظره اي 

بي نظير كه تا نبينيد، متوجه عظمتش نخواهيد شد.
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نگار مطیع از اهواز نوشته: »می ماند آرزو هایی که امیدوارم  نوشتنشان، اتفاق افتادنشان را محتمل تر کند. این که مریضی برود، خنده ای روی لبی محو نشود 
و هیچ چشمی به سیاه بختی گریه دچار نشود...«

- ای کاش... ای کاش!
و هستی هاشمی از ایالم نوشته: »این روزها اصاًل تعطیلی خوشحالم نمی کند! حالمان حســابی گرفته. اولین باری است که دوست دارم برگردم 
به مدرسه. حسابی دلم برای دوستانم و خل وچل بازی هایمان تنگ شده... کرونا باعث شــد که بفهمیم چه قدر به هم دیگر وابسته ایم و چه قدر خیلی 

چیزها را نمی دانستیم.«
و حدیث گرجی از تهران نوشته: »هی روزگار! چند روز دیگر سال نو می رسد ها! این ماجراها برای آدم حواس نمی گذارد. بهار آن گوشه موشه های 

ذهنم قایم شده. پیدایش نمی کنم. باید بروم دنبالش بگردم...
پی نوشت: گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن/ چتر گل برسرکشی ای مرغ خوش خوان غم مخور

حافظ خیلی حرف های خوبی می زند...«
* * *

آخ که چه قدر دلمان برای آرامش و لبخند تنگ شده، برای روزهای ساده ی زندگی. اما بهار می رسد و با خودش خبرهای 
خوب می آورد. در خانه می مانیم و به خودمان و به هم دیگر کمک می کنیم تا این روزهای ســخت با سالمتي بگذرد. برای 

خودمان کارهای تازه می تراشیم و چیزهای تازه یاد می گیریم و رؤیا می بافیم. رؤیای روزهای بهتر.    

-سعید، سعید، مادر، بلند شو این ساعت رو ببر بده آقارضا تعمیر کنه. اآلن سال تحویل می شه.
چشمی می گویم و بلند می شــوم. فرزانه می گوید: »مامان، ســاعت رو بهش بده بره. واسه ی چی داری 

تمیزش می کنی؟«
مامان دستمال را روی ساعت می چرخاند و می گوید: »وا، همین مونده آقارضا بره به شمسی بگه رو ساعتم 

یه خروار خاک نشسته بود!«
- باشه مامان،  تمیز شد.حاال بده.

ساعت را توی دســتم می گیرم و به ســمت تعمیراتی آقارضامی روم. آقارضا نگاهی به ساعت می کند و 
می گوید: »حال مریضمون که اصاًل خوب نیست!«

به دور و برم نگاه می کنم: »مریض؟«
پوزخندی می زند و می گوید: »ساعت رو می گم.« لبخند می زنم.آقارضا ساعت را زیر و رو می کند.

- نه سعید جون. این ســاعت درست بشو نیســت. می تونم این رو ازت بگیرم وبه جاش یه ساعت مچی 
قشنگ از این جا برداری.

به قول آقاجان حرف آقارضا را که توی ذهنم چپ و راست می کنم و می بینم یک ساعت سالِم مچی از یک 
ساعت خراِب دیواری بهتر است. به ســاعت مچی آبی رنگم سالم می کنم و با ساعت دیواری وداع می کنم و 

راهی خانه می شوم.
مامان همین که ســاعت را روی مچم می بیند دمپایی اش را به ســمتم پرت می کند وفرزانه سرم جیغ 
می کشد که چرا فقط به فکر خودم بوده ام و ساعت را دخترانه نگرفتم. هیچ چیز نمی گویم. فرزانه بعد از این که 
جیغ و ویغش تمام شد، تابلویی را جای ساعت آویزان می کند و مامان هم ساعت را از دستم درمی آورد و در 

سفره ی هفت سین می گذارد.
سمانه منافی، 16ساله از اسالمشهر 

انگشت هایش
روي ماشین تایپ قدیمي

ترانه ي جدیدي مي نوشت
ترانه اي شاد و تند

انگشت هایش مي رقصید
روي كاشي هاي حیاطمان!

سارا نجفي، 17ساله از سروستان

تو به یادت هست عصر جمعه را؟
قهقهه های تو و لبخند من

پشت ایوان، نور داغ آفتاب
شمعدانی های بی بی جان من

عطرشان پر بود در ایوان ما
زیر باران در حیاط خانه مان

شمعدانی های كوچك مانده اند
نیستی و عطر تو پر می شود

حس شعر 
در دلم شکوفه می كند

پرنده ها آواز عشق می خوانند.
ماهی قرمز در تنگ بلوری می رقصد. 

لباس نو تنم می كنم 
و از پنجره خیره می شوم به خیابان.

شاید
بهار آمدنت نزدیك است

زینب محمدی، 17ساله از شهرقدس

سـاعـت
باران 
بهار

یادگار

انتظار

مزه ی دل چسب چای داغ را
سیب های كم نظیر باغ را

چرخ می زد در میان حجره ها
شاد می گشتند در این ماجرا

شمعدانی های سرخ و صورتی
خیس می گشتند هر یك نوبتی

از همان دوران زیبا یادگار
در حیاط خانه در فصل بهار
نازنين حسن پور، 17ساله از تهران

می آوردخودشبابهار   خوب
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مليكا غالمي 
16ساله از تهران
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درســت يک هفته اســت که مدرسه 
نرفته ام و اين يعني يک هفته اســت که 
»تارا« را نديده ام. يک هفته است باشگاه 
پينگ پونگ و کالس گيتــار هم نرفته ام. 
ديگر هيچ چيز مثل قبل نيســت. مامان 
آن قدر دير از بيمارســتان برمي گردد و 
آن قدر خســته اســت کــه حوصله ي 
هيچ کاري را نــدارد. همين که دِر خانه را 
باز مي کنــد، به من و بابا اشــاره مي کند 
که نزديکش نشويم. همه ي لباس هايش 
را که در ماشــين لباس شــويي مي ريزد 
و به حمام مــي رود، تازه کار بابا شــروع 
مي شــود و براي هزارمين بار در آن روز، 
همه جــا را ضد عفوني  مي کنــد. خانه را 
بوي الکل و وايتکس پــر مي کند؛ اما بابا 
دســت بردار نيست. دســت گيره ي اتاق 
مــن و »گل آذين« را کــه البته اآلن يک 
هفته اســت که فقط اتاق گل آذين است، 
محکم تر از جاهاي ديگر دستمال مي کشد 
و مي گويد: »خدا مي دانــد روزي چند تا 
مريض به آن بيمارســتان مي روند. نبايد 
بگذاريم پاي ويروس هــا به اين جا هم باز 
شــود.« و جوري نگاهم مي کند که انگار 
بامزه ترين حرف دنيا را زده و من بايد اآلن 
از خنده نقش زمين شده باشم. اما هرکار 
مي کنم خنده ام نمي گيرد. حتي نمي توانم 
از آن لبخندهاي کج و بــه قول تارا الکي 
تحويلش دهم. انگار يادش رفته چرا يک 
هفته اســت که دِر اتاق من و گل آذين، 
بسته مانده و حتي براي برداشتن کتاب 
و دفترم هم اجازه ندارم به آن جا نزديک 

شوم.
اولين روز تعطيل، همه خوشــحال 
بوديم. بابا روي کاناپه دراز کشيد و يکي 
از آن کتاب هــاي بــزرگ و قطورش را 
در دســت گرفت و زير لب گفت: »حاال 
به جــاي ســروکله زدن با دانشــجوها 
مي توانــم براي خودم کتــاب بخوانم.« 
کتاب را جلوي صورتش گرفت و زير لب 

ادامه داد: »مدت هاســت منتظر چنين 
فرصتي بودم.« 

اما مامان تعطيل که نشد هيچ، ساعت 
کاري اش از قبل هم بيش تر شــد و توي 
خانه هم، جاي اين که همان مامان قبلي 
باشد، تبديل به پرستاري شد که از صبح 
تا غروب توي بيمارســتان از اين اتاق به 
آن اتاق مي رفت و تب مريض ها را اندازه 
مي گرفت و حواسش بود که داروهايشان 
را سر وقت بخورند. به ما دارو نمي داد، اما 
هربار که از آشــپزخانه برمي گشت آبِ  
پرتقالي، سيبي، چيزي برايمان مي آورد 
و باالي سرمان مي ايستاد تا مطمئن شود 

همه اش را خورده ايم. 
با تارا کلي برنامه ريختــه بوديم؛ قرار 
بود يک روز او به خانه ي ما بيايد و يک روز 
من به خانه ي آن ها بــروم. برنامه مان هم 
مشــخص بود؛ اول يکي از قســمت هاي 
»هري پاتــر« را مي ديديــم و بعد کمي 
کتاب مي خوانديم و خسته که مي شديم، 
بازي جديدي اختراع مي کرديم. حتي فکر 
کرده بوديم به »مهرآيين« و »آوين« هم 
بگوييم بيايند. هرچــه تعدادمان بيش تر 
بود، بيش تــر خوش مي گذشــت. حاال 
که مدرســه اي در کار نبود، شايد باباي 
»پانيذ« هم اجازه مــي داد او هم بيايد. از 
کجا مي دانستيم اين تعطيالت قرار است 
بدترين و حوصله سربرترين تعطيالت تمام 
عمرمان باشد و قرار نيست اصاًل هم ديگر 
را ببينيم؟ شــايد اگر آخر هفته، تولد تارا 
نبود، اين قدر همه چيز بد به نظر نمي آمد. 
از چندماه پيش با مهرآيين و آوين و پانيذ 
براي سورپرايزش نقشــه کشيده بوديم 
و حاال همه چيز به هميــن راحتي نقش 
برآب شــده بود. حتي يک تولد معمولي 
هم نمي توانستيم بگيريم. مامان مي گويد 
مي توانــم هديــه اش را با پيــک برايش 
بفرستم و اصاًل حواســش نيست که يک 
هفته اســت اصاًل پايــم را از خانه بيرون 

نگذاشته ام که هديه اي بخرم. اخم مي کند 
و مي گويد: »شــما از مدت ها پيش داريد 
نقشه مي کشــيد، چه طور براي هديه اش 
فکري نکرده بودي؟« نمي گويم که منتظر 
بودم گل آذين بيايد و با هم هديه بگيريم. 
او هميشــه خيلي خــوب مي داند براي 
هرکس چه هديه اي بگيريم که خوشش 
بيايد. اما حاال از وقتي برگشته از آن اتاق 
بيرون نيامده است. نه که خودش نخواهد 
يا دوست داشته باشــد تنها باشد؛ مامان 
نمي گذارد. مي گويد کمي سختي بکشيم 
بهتر از آن است که همه مان مريض بشويم 
و ســرش را برمي گرداند که چشــم هاي 

خيسش را نبينم. 
اصاًل از وقتــي گل آذين برگشــت، 
همه چيِز ايــن تعطيالت بدتر شــد. نه 
که بخواهم او را مقصــر بدانم، اما تا قبل 
از آمدن او حداقل مي توانســتم به اتاقم 
بروم يا هري پاتر را با صداي بلند ببينم؛ 
بدون اين که بابا مدام توي گوشم بگويد 
صدايش را کم کن، خواهرت بيدار نشود. 
اصاًل هيچ کس حواســش به من نيست 
که با صداي سرفه هاي گل آذين چه طور 
مي توانم بــا آن صداي کــِم تلويزيون 

چيزي بشنوم؟
روز اولي که گل آذين برگشــت مثل 
هميشه بود؛ جز لُپ هايش که از هميشه 
ســرخ تر بود. اآلن که فکر مي کنم، انگار 
چشم هايش هم از هميشــه خسته تر و 
خواب آلوده تر بود. همه مي دانستيم که 
توي قطار از صــداي تلق تولوق خوابش 
نمي برد و تمــام راه را در تاريکي خيره 
مي شود به جاده، براي همين چشم هايش 
ذره اي هــم نگرانمان نکــرد. با اين همه 
مامان نگذاشــت بغلش کنــم و گفت: 
»بعد از حمام و عوض کردن لباس ها« و 

گل آذين را مستقيم فرستاد حمام. 
گل آذين که از حمام بيرون آمد، لپش 
از قبل هم قرمزتر شده بود. مامان دستش 

را روي پيشاني اش گذاشت، ابروهايش را 
به هم گره زد و باز هم نگذاشت گل آذين 
را بغل کنم. گل آذيــن لبخند کم رنگي 
زد و خيلي آرام جوري کــه صدايش را 
به زور مي شنيدم، گفت: »چه قدر گرمه« 
و ديگر بعد از آن، صدايش را نشــنيدم. 
البتــه به جز صداي ســرفه هايش که به 
قول بابا، انگار مشــتي ســنگ ريزه توي 
گلويش جمع شده که با هر سرفه اي باال و 
پايين مي شوند و صدايشان جوري است 
که هر کس مي شــنود، گلويش شروع به 

خاريدن مي کند.
امروز کــه پانيذ زنگ زد و پرســيد 
باألخره براي تولد تارا چــه کار کردي، 
ديگر نتوانســتم جلوي اشــک هايم را 
بگيرم. پرســيد: »به نظرت تارا از کتاب 
»مجســتريوم« خوشــش مي آيــد؟ 
يک جورهايي شــبيه هري پاتر است.« 
دماغم را باال کشــيدم و با فين فين توي 
گوشــي پچ پچ کردم: »من از کجا بايد 

بدانم؟« و زود قطع کردم. 
بابا کــه از اتاق گل آذيــن بيرون آمد 
جلويم ايســتاد. دســت کش پوشيده و 
ماسک زده بود. ظرف خالي را جلويم تکان 
داد و گفت: »حالش خيلي بهتر شــده. 
تمام سوپش را خورد.« آن قدر بلند حرف 
مي زد که شــک ندارم دلش مي خواست 
گل آذين هم صدايش را بشنود. البد سعي 
مي کرد به طور غير مســتقيم به گل آذين 
اميد بدهــد. مامان مي گفــت هيچ چيز 
به انــدازه ي اميدواري حالــش را خوب 
نمي کند. بابا هنوز داشت بشقاب خالي را 
در هوا تکان مي داد که صداي سرفه هاي 
گل آذين بلند شــد. صدايش آن قدر بلند 
بود که حتم داشــتم شيشه ي پنجره ي 

گوشي ام که بلند شد، ديگر نمي توانستم 
جلوي خنده ام را بگيرم. 

حاال ديگر هم مي توانســتم صداي 
گل آذين را بشــنوم و هم خودش را در 
واتس اپ ببينم. گل آذين که صدايم کرد 
انگار براي اولين بار اسمم را مي شنيدم. 
هيچ کــس به انــدازه ي او مهرآذين را 
قشــنگ تلفظ نمي کــرد. روي تخت، 
دراز کشــيده بود. زير چشم هايش پف 
داشــت و لپ هايش هنوز قرمــز بودند. 
چيزي نگفتم، اما فکر کردم از هميشــه 
خوشگل تر شــده اســت. گل آذين که 
پرسيد: »براي تولد تارا چه کار کردي؟« 
شانه هايم را باال انداختم و به زور آب 
دهانم را قورت دادم. گفت: »مي خواهي 
جعبه ي جادويي تولد برايش درســت 
کنيم؟« آن قدر يــواش حرف مي زد که 
صدايش را به زور مي شــنيدم. گل آذين 
هيچ وقت چيزي را فرامــوش نمي کرد. 
خودش پارســال براي تولــدم يکي از 
آن جعبه ها را درســت کرده بود و روي 
ديوار هرطرفــش جمله اي قشــنگ با 
روان نويس هاي رنگي نوشته بود. جعبه ا ي 
کوچک تر هم تويش درســت کرده بود 
که يک طــرف عکس من و خــودش را 
چسبانده بود و طرف ديگرش، عکس مرا 
با فتوشاپ کنار هري پاتر گذاشته بود و 
دو طرف ديگر را هم قلب چسبانده بود. 
تارا آن قدر از جعبه خوشش آمده بود که 
فکر مي کردم اگر هديــه گل آذين نبود، 

حتماً به او مي دادمش.
گل آذين چند بار سرفه کرد و پرسيد: 
»موافقــي؟« بهترين هديــه اي بود که 
مي توانستم به تارا بدهم. گفتم: »خوب 
است، اما مشکل اين اســت که من بلد 
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باالي تختش را مي لرزاند. بابا بشــقاب 
خالي را داد دستم و دويد توي اتاق. دلم 
مي خواســت من هم بروم و ببينم هنوز 
لپ هايش آن قدر قرمزند يا نه اما جرئت 
نداشتم به اتاق نزديک بشوم. آن قدر پشت 
در ايستادم تا ســرفه هاي گل آذين تمام 
شد و بابا برگشت. گفت: »گل آذين کاَرت 
دارد. مي خواهد بهت چيزي بگويد.« اما 
قبل از اين که دستم به دست گيره ي اتاق 
بخورد، جلويم را گرفت و گفت: »کجا؟! 
اآلن بهت زنگ مي زند.« نمي دانستم بابا 
شوخي مي کند يا جدي مي گويد. به نظرم 
خيلي خنده دار بود که در يک خانه باشيم 
و با تلفن با هم حرف بزنيم. صداي زنگ 

نيســتم درســت کنم.« گل آذين يکي 
از آن لبخندها زد کــه روي لپش چال 
مي انداخت و گفت: »تو مقواهاي رنگي 
و چسب و قيچي را آماده کن. من بهت 

مي گويم بايد چه کار کني.«
آن شــب مامان که از بيمارســتان 
برگشــت، جعبه ي ما هم آماده شــده 
بود. مامان باور نمي کــرد آن را با کمک 
گل آذين درســت کرده ام. امــا وقتي از 
اتاق گل آذين بيرون آمد، با لبخند گفت: 
»مثــل اين که آن جعبه واقعــاً جادويي 
بود. تبش پايين آمــده.« و براي اين که 
حرفش را باور کنيم دماســنج را جلوي 

چشم هايمان گرفت و لبخند زد.
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