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اين روزها كه كرونا حالمان را گرفته و 
خانه نشينمان كرده، بيش تر از هميشه 

به آرامش و سرگرمي نياز داريم. حاال كه 
امكان چاپ ويژه نامه هاي نوروزي مفصل 

كاغذي را نداريم، ويژه نامه هايي خواندني و 
سرگرم كننده به صورت الكترونيك برايتان 
آماده كرده ايم. ويژه نامه هايي با حال و هواي 
نوروز و بهار، به اميد روزهايي سبز و روشن. 

اين ويژه نامه ها متشكل از مطالب 
خاطره انگيز 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.
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در آستانه ي اعياد شعبانيه

گل سرخي
 كه بر قله 

روييده است
چه چيزي مي تواند تــو را بي نهايت 
خوشــحال كند؟ برنده شــدن در يك 
مســابقه؟ گرفتــن يك عكــس خيلي 
خاص؟ گردش با دوســت صميمي ات؟ 
حتي شــايد نوشــتن شــعري تازه يا 
پي بردن به كشــفي كوچك بتواند تو را 

بي نهايت خوشحال كند. 
گاهــي خوشــحالي هاي بي نهايتت 
پشت سر هم مي آيند. آخرين باري كه 
سلسله اتفاق هاي حال خوب كن را تجربه 
كردي، يادت مي آيــد؟ انگار روي زمين 
بند نبودي. ديگر هيچ چيز نمي توانست 
حال خوبت را بر هم بزنــد. آن لحظه ها 
آن قدر خوب بودي كه همه از ديدن حال 

زيبايت لبخند مي زدند. 
اتفاق هــاي  از  كــدام  هــر  در 
حال خوب كــن، يك جور تولــد نهفته 
اســت. وقتــي در مســابقه اي برنــده 
مي شوي، لحظه ي پيروزي متولد شده 
است. وقتي عكســي خاص مي اندازي، 
آن قاب متولد شده اســت و زماني كه با 
دوست صميمي ات به گردش مي روي، 
خنده هاي بي انتهاي دو نفره تان به دنيا 

آمده اند. 
گاهي شعاع حاِل خوب تولد ها بيش تر 
از محدوده ي دنياي شــخصي توست. 
گاهي شــادي به خانواده ات، گاهي به 
دوســتانت و گاهي به تمام مردم شهر 
مي رسد. اين جور تولد ها بايد خيلي مهم 
باشند. آن ها گاهي مي توانند نسل هاي 
ديگر را هم تحت تأثير قرار بدهند. مثل 
كشــف نور و تولد روشنايي، مثل كشف 

خط و تولد ارتباط آدم ها. 
ديده اي تولد آدم هايي را كه مي تواند 
يك جهان و نسل هاي متوالي انسان ها 
را شــاد كند؟ تولد پيامبران و امامان از 
اين دسته تولد هاســت. حاال فكرش را 
بكن اگر اين تولد ها پي در پي باشــند، 
چه مي شود؟ مثل حال و هواي سلسله 
اتفاق هاي حال خوب كن است. حال يك 

جهان خوب مي شود.
نامي شبيه به گل هاي سرخ

او را مي شناسيم. نام او شبيه گل هاي 
سرخ است. آن ها كه ميان يك دشِت گل 
بيش تر از همه به چشــم مي آيند و اين 
به چشــم آمدن به خاطر رنگ سرخشان 

اســت. نام او وسيع اســت و سرخ رنگ. 
وقتي به ميان مي آيــد تنها معناي خود 
نامش به ذهنمان نمي رســد؛ بــا نام او 
كربال، آزادگي، ايســتادن در برابر ستم، 
شام غريبان، گوش هاي بدون گوشواره 
هم به ذهن مي آيد. با نام او ياد كودكان 
و نوجوانــان كربال هم زنده مي شــود. 
چه وسيع اســت نامش. چه بسيار است 

مصداق بودنش.

حاال انــگار زمان به عقب برگشــته 
است. در آســتانه ي تولد آن گل سرخ 
هستيم. او كه شهادتش تا اين حد پررنگ 
و مظلومانه اســت، تولدش چه بســيار 
با شكوه است. روز تولدش فرصتي دوباره 
به ما مي دهد كه بگوييم چه قدر دوستش 

داريم.
نامي كه فتح نمي شود

او را مي شناســيم. نام او قله اي است 

كه از شــدت بلنــدي، فتح نمي شــود 
و فاتحان تنها مي تواننــد بلنداي آن را 
تماشــا كنند. نامش سرزميني است كه 
اشغال نمي شــود و هميشه پا بر جاست. 
نام او مسيري است كه هر كس در آن پا 
مي گذارد، پايان خوش ماجرا را مي بيند. 
نام او مردانگي، از خود گذشتگي، وفاداري 
و عشق است و اين ها در عين حال بخش 
كوچكي از نــام اويند. او كــه با نامش، 
دست هايش به خاطر مي آيند، چه تولد 
زيبايــي دارد. روز تولدش از نو، فرصتي 
مهيا مي كند تا بگوييم چه قدر دوستش 

داريم.
نامي براي ترسيم نور

او را مي شناسيم. از نام او نور مي بارد. 
نامش ياد آور لحظه ي ســجود در برابر 
خداست. نام او شــبيه شب هاي تا سحر 
بيدار ماندن اســت، شــبيه لحظه هاي 
صدا زدن خدا. اجابت به تصوير ســجود 
او نزديك اســت. انگار او هماني اســت 
كه پيــش از آن كه حاجتــي را به زبان 
بياورد، خــدا بر آورده اش كرده اســت. 
او كــه نيايش اش، تســبيح و عبادتش، 
ترســيم شــمايل نور اســت و تولدش 
چــه دل گرم كننده اســت. روز تولدش 
فرصتي ويژه اســت؛ فرصتي تازه براي 
 ايــن كــه بگوييــم چه قدر دوســتش 

داريم.
تولد آن ها بسيار فراتر از تولد انسان 
و چند نام است و از آمدنشان جهاني به 

وسعت مسلمانان شاد مي شود.
روز هايــي كــه در آســتانه ي آن ها 
ايســتاده ايم، به زودي متولد مي شوند. 
تولد اين روز ها شــبيه تولد گل سرخي 
است كه بر بلند ترين قله ي دنيا روييده 
است و در برابر نور به ســجده در آمده 
اســت. همين قدر پررنــگ، همين قدر 

با شكوه و همين قدر معبودانه.

تمامآنچهكهتويادمدادهاي
قالُوا ُسبحانََك ال ِعلَم لَنا إالَّ ما َعلَّمَتنا إنََّك 

أنَت الَعليُم الَحكيم
گفتند: منزهی تو، ما نمی دانيم جز آن چه تو خود 

به ما تعليم فرمودی كه تو دانا و حكيمي.
سوره ی بقره، آیه ی 32

ديگران برسانم و بعد به اين نتيجه رسيده بودم كه 
وبالگ بنويسم.

يك نوجوان چيز های زيادی می داند، تجربه های 
زيادی به دست مي آورد و با لحظه های بكری رو به رو 
می شــود كه آدم های بــزرگ رو به رو نمی شــوند. 
احساس كردم حاال كه از تمام نوجوانی ام فقط دنبال 
شادی ها و خنده هايش نيستم، احساس كردم حاال 
كه انتخاب كرده ام در اين مرحله از زندگی ام سراغ 
تجربه های تازه بروم تا چيز های زيادی بدانم و ياد 
بگيرم، بايد هدفم را به سرانجام برسانم. اين طور بود 

كه راوی زندگی پر فراز  و  نشيب يك نوجوان شدم.
بعد از آن احساس كردم مسئوليتی پنهان دارم. 
برای نوشتن از تجربه هاي جديد نياز به تجربه كردن 
در دنيای واقعی داشــتم. پس دســت به كار شدم. 
درست مثل كسی كه برای سفر به دور دنيا عزمش 
را جزم می كند، تصميمم را گرفتم و تصميمم اين 
بود كه هميشه در پی تجربه كردن اتفاق های خوب 

و با ارزش باشم.
قرار بود چيز هايی را كه می دانم با ديگران قسمت 
كنم. اتفاق جالبی افتاد. در راِه اين تصميم، در برابر 
هزار دانســتنی ديگر قرار گرفتم كه خودم پيش از 
آن، از وجودشان خبر نداشــتم و هم زمان با روايت 

كردن، آن ها را تجربه می كردم.
يك روز به نقطه ی عجيبی رســيدم. انگار كه به 
آخر يك مســير رسيده باشــی و بعد ببينی جلو  تر 
دشتی در دل يك دره است. از حيرت اين كه تا آن 
زمان، آن دشت را نديده بودی می ايستی و به چيزی 

كه كشف كرده ای، خيره می شوی.

رو به رويم دره بــود؛ اما اين دره، پرتــگاه نبود. 
نقطه ی سقوط نبود. نقطه ی حيرت بود. رو به رويم 
كوهســتان نبود كه از دور متوجه حضورش شده 
باشم. دره بود كه تا قبل از رسيدن به انتهای راه، آن 
را نديده بودم و وقتی مقابلش ايستادم شگفت زده 
شدم. يك شهر، يك دنيا، يك وسعت بيكران زيبا. 
تا قبل از رسيدن به اين نقطه خيال می كردم تمام 
راه همين اســت، اما درســت در نقطه ای كه حس 

می كردم پايان است، شگفت زده شده بودم.
وقتی تجربه  های تازه ام را شروع كرده بودم، فكر 
می كردم چيز های زيادی از جهــان می دانم. فكر 
می كردم اگر همين طور پيش بــروم و تجربه كنم 
تا آيند ه ای نه چندان دور، سر از تمام دانستنی های 
جهان در می آورم، اما وقتی مقابل دشت قرار گرفتم، 
فهميدم من تنها آن اندازه از جهان می دانستم كه 

تو يادم داده بودی. 
فهميدم چيزهايی وجود دارد فراتر از جهانی كه 
در آن هستم كه پنهان و در پرده اند. بعد فكر كردم 
تو از تمام دانستنی های پشت پرده ها آگاهی، چون 
خودت آن ها را آفريده ای. از تصور شكوه تو حيرتم 
دو چندان شــد و ايمان آوردم تنهــا چيز هايی را 
می دانم كه در محدوده ی بنده بودنم، يادم داده ای.

نوشــتن از اين تجربه ی جديد ســخت بود. اما 
می خواســتم ديگران را از اين اتفاق با شكوه با خبر 
كنم. كلمه های زيادی را كنار هم گذاشتم تا از اين 
ماجرا بنويسم، اما دست آخر تمامشان را پاک كردم 
و تنها يك جمله در وبالگم نوشتم: جز آن چه خودت 

به من ياد داده ای، چيز ديگری نمی دانم.

يادم نيست چه روزی، اما خيلی دور نبود. از روزی 
حرف می زنم كه احساس كردم بايد بنويسم، چون 
چيز هايی می دانســتم و ياد می گرفتم كه دوست 
داشــتم ديگران هم از آن ها با خبر شوند. با خودم 
فكر كرده بودم چه كار كنم تا تجربه هايم را به گوش 

 بهار كاشي 
چاپ شده در دوچرخه ي شماره ي 860، 9 دي 1395

 یاسمن رضائيان
چاپ شده در دوچرخه ي شماره ي 921، 30 فروردین 1397
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ناديدني هاي  يك ماجرا تماشاي  

وقتــی از باال بــه دنيا نــگاه می كنم 
همه چيز تغيير می كنــد. منظورم فقط 
كوچك شدن خانه ها و آدم ها نيست. وقتی 
از باال نگاه می كنم انگار از زاويه های ديگِر 
زندگی آدم ها و سرنوشت خيابان ها آگاه 
می شوم. يك صبح جمعه از پنجره ی خانه 
خيابان را تماشا می كردم. چند نفر با لباس 
ورزشی به ســمت پارک انتهای خيابان 
می رفتند، يك نفر نــان تازه خريده بود و 
داشت به خانه بر می گشت و گربه اي هم 
كنار ديوار ساختمان رو به رويی آرام آرام 
قدم می زد. حتی ديدم كه پرنده ای روی 
بلند ترين شاخه ی يك درخت نشسته بود.
- می دانی كجای اين ماجرا جالب 
است؟ آدم هايی كه در خيابان، در 
حال رفت و آمد بودنــد، احتماالً 
پرنده را نديده اند. حتی شايد گربه 
را هم نديده باشند و حواسشان به 
تكان خوردن شاخه های درختان 
نبوده است. شايد گربه ای هم كه در 
حال و هوای خودش بوده، متوجه 
آدم هايی نشــد كه از نزديكی اش 
مي گذشتند. اما وقتی تو از باال نگاه 
می كنی همه ی آن هــا را می بينی، 
وقتی از اين زاويه تماشــا می كنی 

هيچ چيز از نگاهت دور نمی ماند.
از يك زاويه ی ديگر ديدن، هميشــه 
با كشــف های كوچكی همراه است. اين 
را به تازگــی فهميــده ام؛ يعنی همان 
صبح جمعه. بعد با خودم قرار گذاشــتم 
اين بار دنيــای اطرافم و حتی تجربه ها و 
دانسته هايم را هم از زاويه ای ديگر ببينم. 
آن جا بود كه شــروع به كشف تازه هايی 
كوچك كردم. وقتی از باال نگاه می كنم 
می فهمم روی بام هــر خانه ای كبوتری 
می نشــيند كه شــايد آدم هايش هيچ 

توجهی به آن ندارند. اين يعنی خانه ی 
ما و كبوتر ها يك جاست و خيلی هايمان 

تا به حال به اين ماجرا فكر نكرده ايم. 
حاال اين كار برايم شبيه يك سرگرمی 
جالب شده اســت. تصور می كنم روی 
ارتفاع ايستاده ام، بعد فكر می كنم از اين 
باال، هر چيزي چــه ديدنی های تازه ای 
دارد. نگاه كردن از باال فقط برای اشــياء 
نيست. افكار، باور ها و دلخوشی هايت را 

هم می توانی از باال ببينی.

- چه طور می شود دلخوشی را 
از باال ديد؟

يكــی از دلخوشــی هايت را تصــور 
كن. مثاًل به خودت قــول داده ای بعد از 
امتحانات پايان ترم برای اين كه حسابی 
خوش بگذرانی و خستگی در كنی، چند 
فيلم خوب ببينی. حاال خودت را از باال 
ببين كه در حال تماشای فيلم هايی. جز 

خودت چه چيز های ديگری می بينی؟
- يك ليوان چای كنارم اســت. 

يك كتاب داســتان هم هست. با 
ســبك بالی خاصی كــه بعد از 
تمام شــدن امتحان ها سراغ آدم 
می آيد دارم فيلم نــگاه می كنم. 
احســاس رضايت هم دارم، چون 
می دانم كاری مثبت انجام می دهم. 
از اين بابت هم خوشحالم كه قرار 
است بعد از تماشای فيلم ها سراغ 

خواندن آن كتاب بروم.
می بينی؟ وقتی از بــاال ماجرايی را 

تماشــا كنی زاويه هــای پنهانش را هم 
می بينــی. هيچ چيــز از نگاهــت دور 

نمی ماند. همه چيز زير نظر توست.
* * *

او همه ی ماجرا ها را، تمام دلخوشی ها 
و رؤيا ها را نه فقط از باال كه از هر ســو، 
می بينــد. بــرای هميــن همه چيز در 
محدوده ی اراده اش جــای می گيرد. او 
هم زمان حواســش به تو، به بارانی كه 
در شــهری بســيار دور تر از تو می بارد، 
حواســش به پرنده ای كــه همين حاال 
روی بلند ترين شاخه ی درختي نشسته 
است و به قلبی كه شادی ماليمی از آن 
عبور می كند، هســت. تصورش عجيب 
است كه می تواند تمام ماجرا های زمين، 
حتی تمام ماجرا های فرا تر از آســمان، 
كهكشــان های ديگر، آينده های دور و 
نزديك و تمام آن چيزهايي را ببيند كه از 
درک ما باال تر است و برای تك تك آن ها 

تدبيری مخصوص به كار بگيرد.
- واقعيــت گاهی خيلی عجيب 
اســت آن قدر كه حتی نمی شود 
تصور كرد چه طور چنين چيز هايی 

ممكن است.
واقعيت های عجيب را خودش خلق 
كرده اســت. اين دلت را قرص می كند 
كه اگر خودش آفريده، پس خودش هم 
كنترل می كند و به پيش می برد و كسی 
كه كنترل می كند، حواسش هم هست. 
اين بار اگر صبح جمعه از پنجره ی خانه 
خيابان را تماشــا كردی تا لــذت از باال 
ديدن ،همه چيز با هــم ديدن، را تجربه 
كنی، يادت باشد همان لحظه يكی ديگر 
هم دارد خيابان را، تو را و تمام آفرينش 
را با هم تماشــا می كند و حواسش به تو 

هست.

دسته ي پروانه ها

ای كاش می توانســتم اين لحظه از 
حالم  به كسی در يك شــهر دور نامه 
بدهم تا حرف هايــم را هــم ديرتر از 
ديگران بخواند، هم ذهنم از حرف اين 
و آن خالی بماند و بتوانم با فكر خودم 
آرام بگيرم. مثــل پروانه ای كه خودش 
تصميم می گيرد پروانه بشــود و كسی 

روزنه ای برای او نمی سازد.
روزهای من كه يكی يكی ســپری 
می شــوند، نگران روزهــای نيامده ای 
می شوم كه برای بعضی تلخ، برای بعضی 
بيهوده و برای بعضی هم مسخره است؛ 
اما من در دسته ی چهارم از مردم اين 
دنيا قرار گرفته ام كه چون شبيه كسی 
نبوديم، كسی هم ما را جدی نگرفت. اما 

از كسی هم گاليه ای نداريم.
ما هم زمــان با خوشــحالی، غصه 
می خوريــم و بــا اين كــه اميدواريم، 
مي دانيم كه وقت زيــادی هم نداريم. 
مطمئنيم كه بايد رفت تا رســيد؛ اما 
گاهی توقف می كنيم و می نشينيم و به 
خوِد خوِد راه فكر می كنيم. به چراهايی 

كه خودمان هم می دانيم جوابی ندارند 
و دقيقاً برای هميــن توقف می كنيم. 

بــرای اين كه مطمئن بشــويم 
جواب همه ی مسئله ها  
را نبايــد داد. كاری 
كــه آدم هــای نااميد 
نمی تواننــد انجــام 
بدهند. مثاًل بــا دنيا 

يكه  بــه  دو می كنند. يا 
با خستگی گالويز می شوند 

و چون هيچ وقت نمی ايستند، 
از ياد زندگی هم می روند. اين ها 

با دست های خودشــان بذر ترسناک 
نااميدی را می كارند و خوش بختی را 
از كس ديگری غير از خودشــان طلب 

دارند.
 ما دســته ی چهارمی هــا بهتر از 
هركس ديگــری می دانيم چــرا بايد 
گاهی ايســتاد و تماشــاگر سرعت ها 
شد. ما می دانيم بايد از همه چيز درس 
عبرت گرفت؛ درس پا پس نكشــيدن. 
برای همين هم به اين راحتی ها نااميد 

نمی شويم.
زندگــی را با تمام ســختی هايش 
دوست دارم، اما از مردن هم نمی ترسم. 
مثل همان پروانه ای كــه روزنه اش را 
جست و جو می كند، من هم اگر روزنه ی 
خودم را پيدا كنم، ديگر از كسی برای 
پروانه شدن اجازه نمی گيرم. اما تا قبل 
از آن هم نمی گذارم كسی پيله ی اميدم 
را زخمی كند.آدم هــای نااميد، هرچه 

می كشــند از دنيای شــلوغ دور و بر 
خودشان اســت. از زخم زبان هايی كه 
پيله های آن ها را خيلی زودتر از مرگ 
واقعی شان، از بين می برد. خيلی زودتر 
از پيداكردن روزنه ی پرواز. خيلی زودتر 

و خيلی مرگ تر.
ما با تمام لبخندهــای واقعی دنيا، 
به دنيا آمده ايم تا به اين همه نااميدی 
بخنديم و هرروز و هرشــب دِم گوش 

سرنوشــت، نجوا می كنيم كه ای كاش 
همــه ی آدم ها تــوی قلب هايشــان 
نااميدی را مسخره می كردند. ای كاش 
همه می توانســتند با او قهــر بمانند و 

 ای كاش پروانه شــدن را بــاور 
می كردند.

 الهه صابر
چاپ شده در دوچرخه ي شماره ي 924، 30 اردیبهشت 1397

 یاسمن رضائيان
چاپ شده در دوچرخه ي شماره ي 911، 5 بهمن 1396
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پدرم نگران جغرافياي ما بود

تازه ماشين خريده  بوديم؛ يك پرايد 
سفيد. خيلي ذوق كرده بوديم. سوارش 
شــديم. پدرم گفت: »بايــد آب بندي 

شود!«
ــ آب بندي يعني چه؟

ــ يعني با ماشين صفر كيلومتر بايد 
مدتي با سرعت كم حركت كنيم تا موتور 

آماده شود.
من و برادرم صندلي عقب نشستيم. 
هر كــدام كنــار پنجره و مــادرم روي 
صندلــي جلو. روزهــاي قبــل از عيد 
بود. تازه مدرســه ها تعطيل شــده بود 
و ما هيجــان زده بوديم. مــن و برادرم 
مي خواســتيم رويه ي صندلي ها را، كه 
روكش سرد و پالســتيكي بود، بكنيم. 
برادرم گفت: »نه، بگــذار همه بفهمند 
ماشين نو است؛ تازه اگر خوراكي بخوريم 

رويه هاي صندلي كثيف نمي شود.«
هيچ موزيكي نداشتيم تا در ماشين 
گوش كنيم. راديو را روشن كرده بوديم. 
كانال هاي راديويي را عوض مي كرديم. 
پدرم مثل هميشه حوصله اش سر رفت. 
راديــو را خاموش كرد و شــروع به آواز 
خواندن كــرد. آواز هايي كــه اول آن ها 
بدون استثنا با »آهاهاها ها آ... امان امان 
امان« شروع مي شــد و بعد صدايش را 
مي لرزاند. ما مثل هميشه مي خنديديم 
و پــدرم اهميت نمــي داد و صدايش را 
بيش تــر مي لرزاند. پــدرم كاًل اهميت 
نمي دهد و كار خودش را مي كند. تندي 

و بداخالقي هم در كارش نيست.
به جاده زديم. مادرم با مانتو و شلوار 
و كفش راحتي. من و برادم با لباس هاي 
ورزشــي و پوليورهاي معمولي وكتاني 
كه با آن فوتبال مي زديم و خيلي كهنه 
و كثيف بــود و پدرم هم بــا لباس هاي 

ورزشي.
مادرم گفت: »زيــاد دور نرويم؛ من 
خانه كلي كار دارم. بايــد زود به كارها 
برســيم. امروز بچه ها قرار است كمكم 

كنند.«
پدرم گفت: »ماشــين مثل چي دارد 
مي رود؛ ماشــاهلل انگار نه انگار كه پرايد 

است. انگار پرادو است.«
ما خنديديم.

مسخره بازي شروع شد: »بابا پرادو را 
چند خريدي؟ از كجــا خريدي؟ خيلي 

باحال است!«
بابا مي خنديد و مي گفت: »هر كسي 

نمي تواند پرادو بخرد...«
روزهاي اســفندي زيبايي بود. من 
عاشق هواي شيشــه اي اسفندم. عاشق 
آفتاب وايتكســي بــراق. انــگار مادرم 
خورشيد را در ســفيدكننده خيسانده، 
يك جوري چشــم ها را مــي زد كه نگو. 
من عاشــق باد هــاي اســفندم. وقتي 
سرشــاخه هاي لخــت درخت هــا را 
مي كشيد. عاشق جوانه ها هستم و عاشق 
پدرم كه اين همه باحال است و حاال زده 

است به جاده و مي خواند:
»چه خوش احوالی داشتم
چه خوش احوالي داشتم

هر چی بين ما بود
صحبت وفا بود

توی خلوت خونه ام...«
از كنــار كارخانه هــا گذشــتيم. از 

كنار شــهرک هاي صنعتي، زمين هاي 
كشــاورزي، كوره هاي آجرپزي...  ظهر 
به »ايوانكي« رسيديم. يك شهر قديمي 

توي جاده ي مشهد.
مادرم گفــت: »برگرديــم. بايد غذا 

بپزم.«
پدرم گفت: »زياد سخت مي گيري!«

و بعد اين شعر را خواند: »گفت آسان 
گير بر خود كارها كز روي طبع/ سخت 
مي گيرد جهان بر مردمان سخت كوش«

حاال ســمنان را هم رد كرده بوديم. 
مادرم حرص مي خورد. مي گفت: »مرد، 

اين همه بي فكري خوب نيست!«
پــدرم مي گفت: »داريم ماشــين را 
آب بندي مي كنيم؛ عيد نزديك اســت، 

بايد بتوانيم توي عيد يــك جايي با آن 
برويم. اين يعني خيلــي بافكريم! تازه 
اين سفرها براي جغرافياي بچه ها خوب 
است. به جاي اين ها به جاده نگاه كن و 

لذتش را ببر...«
مادرم گفت: »حتماً بايد تا مشــهد 
برويم؟ مــرد الاقل مي گفتــي كه يك 
ُجل وپاَلس مي آورديم. غذايي، خوراكي، 

آب و چايي و لباس مناسب. «
جاده تمام نمي شــد و پدرم خسته 

نمي شد و ماشين آرام آرام مي رفت.
نيمه هاي شــب بود كه به ســبزوار 
رسيديم. صبح سپيده دم، مشهد بوديم. 
مادرم تا به مشهد رسيديم رفت از بانك 
كمي پــول گرفت. خوب اســت مادرم 

هميشــه كمي پس انداز در گوشــه ي 
كارتش دارد.

رفت نان و پنير و خيار و گوجه و كمي 
ميوه خريــد. يك فالســك ارزان براي 
چاي، دو تا پتوي مسافرتي، چهار ليوان 
ارزان شيشــه اي، دو تا بشــقاب و چند 
تا قاشــق يك بارمصرف، يــك چاقوي 
ارزان، چهار مسواک و يك خميردندان 
و چهار تي شــرت ارزان كه شــب آن را 
به تن كنيم. رفتيم زيارت و شــب را در 
يك هتل آپارتمان مانديم. از خســتگي 
داشــتيم مي مرديــم. همان جا دوش 
گرفتيــم و مادر روي اجــاق گاز غذايي 
پخت و براي فردا كوكوي سيب زميني 
درست كرد. لباس هايمان را شستيم و 

روي شــوفاژ هاي روشن خشك كرديم. 
جوراب هاي بوگنــدو و عرق كرده را هم. 
مادرم يك ســاک ارزان خريــده بود. و 
وســايلي را كه براي توشــه ي برگشت 
خريده بود داخل آن جا داد. پدرم خيلي 

خسته بود و زودتر از همه خوابيد.
فردا صبــح زود به تــوس، آرامگاه 
فردوسي رفتيم. در نيشابور چند ساعتي 
پهلوي خيام بوديم. در باغي مانديم كه 
كمال الملك آن جا آرميده بود. همان جا 
نان و كوكو خورديــم و يكي يك ليوان 
چاي داغ. واقعاً مــادرم خيلي هنرمند 
بود كه مي توانست به اين سرعت كارها 

را رديف كند.
راه افتاديم. اصاًل جاده تمام نمي شد. 
غروب به شاهرود رســيديم. گرسنه و 
خسته از يك ســاندويچي در شاهرود 
ســاندويچ خريديم. غذايــي خورديم. 
تمام طــول راه مادرم بــراي همه مان 
ميوه پوست مي گرفت و سيب و پرتقال 
و نارنگــي مي خورديــم. در ســمنان 
مي خواســتيم توقف كنيم؛ اما نمانديم 

و رانديم.
به خانه كه رسيديم. ماشين آب بندي 
شــده بود. ديروز راه افتــاده بوديم و به 
جــاده زده بويم و حاال ســاعت دوازده  
شــب به خانه رسيديم. كســي باورش 
نمي شد كه ما به نيشابور و توس و مشهد 
رفته بوديم و يك عالم شــهر را گذرانده 
بوديم و حاال در خانه بوديــم. در ميان 
خانه اي به هم ريخته كه قرار بود با مادر تا 

مي توانيم تميزش كنيم.
پدرم صبح خيلي زود ســر كار رفت. 
به من گفت: »بعد از اين كه كار در خانه 
تمام شد، يك دستمال بردار و سر و روي 
ماشــين را تميز كــن. حيوانكي خيلي 

خسته شده است.«
به پدرم گفتم: »ماشــينت آب بندي 

شد؟«
خنديد و گفت: »نــه هنوز، بايد يك 
سفر به همدان، لرستان، كردستان برويم 
و اهواز و بندرعباس هم بد نيستند. بايد 
برويم شيراز و اصفهان. بايد برويم كاشان 
و اگر شد سري به كرمان بزنيم. آن وقت 

شايد...« و خنديد.
پدرم دروغ نمي گفت و مي دانستيم 
او مي توانــد بي خبر و يكهويي به ســفر 
برود و مــا را هم ببرد. اصــاًل هم برايش 
ســفر كار ســختي نبود. تمام طول راه 
آواز مي خواند و دوســت نداشت دنيا را 
سخت بگيرد. من مي دانستم آب بندي 
 ماشين بهانه اســت و پدرم عاشق سفر 

است!
ما بارها براي خوردن بستني قرار بود 
تا ســر كوچه برويم و از محمودآباد سر 
درمي آورديم. بارها مي خواستيم برويم 
كرج خانه ي خاله ام، بعد از چالوس سر 
درمي آورديم. مي خواستيم برويم انزلي، 
از اردبيل سر درمي آورديم. پدرم مدام ما 

را به بهانه هاي مختلف به سفر مي برد.
حاال كه فكــرش را مي كنم مي بينم 
پدرم نمي توانست جاده اي را نيمه كاره 
رها كند و دلش مي خواســت تا انتهاي 
همه ي جاده ها بــرود و در طول همه ي 
جاده ها آواز بخواند... شايد هم پدرم واقعاً 

نگران جغرافياي ما بود.

  فريبا خاني

دوست داريدچند تا خاطره داستان نوروزي بخوانيد؟
اين شما و اين هم سه تا خاستان يا همان خاطره داستان

چاپ شده در دوچرخه ي شماره ي 870، 26 اسفند 1395
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ما بي نهايت هستيم

غافل گيري در ساعت هشت ونيم صبح

چند ســال پيش كه يك پيكان داشــتم زندگي 
ساده تر از حاال بود. اآلن هم زندگي مان ساده است ولي 
پيكان ديگر از رونق افتاده. طفلكي پيكاِن ما ماشين 

بدي نبود و براي خودش بروبيايي داشت. 
يك ســال عيد باجناق جانم به اتفاق خانواده اش 
آمدند تهران. با جناق و خانواده چهار نفر بودند و چون 
خواهرزاده اش را هم با خودشان آورده بود، مي شدند 
پنج نفــر. يكي دو روز خــوش و خرم تــوي خانه به 
مهمان و مهمان بازي گذشت. بعد ناگهان در برابر يك 

پيشنهاد عجيب قرار گرفتم: »بياييد برويم شمال!«
- شمال؟

البته شــمال رفتن به خودي خود بد نيست. ولي 
مشــكل اين جا بود كه ما 9 نفر بوديم و يك ماشين 
بيش تر نداشتيم. اما از آن جا كه توجيه، مشكل گشاي 
هر مشكلي است، ما نيز دست به اين عمل مشكل گشا 
زديم. توجيه ما و آن ها اين بود: بچه ها كوچكند و توي 
ماشين جا مي شوند. آن موقع ها هنوز بستن كمربند 
ايمني اجباري و قانوني نبــود و روي صندلي جلو دو 
نفر مي توانستند بنشينند. تازه اگر يكي از آن دو نفر 
بچه اي هم داشت مي توانست آن طفلك را توي بغل 

بنشاند.
من مي دانستم اين راه دراز با اين همه آدم خيلي 
سخت است، گفتم: »بياييد تا ســد كرج برويم. انگار 

رفته ايم شمال.«
همه گفتند: »نه. خسيس بازي در نياور.«

گفتم: »موضوع خســيس بازي نيســت. من كه 
راننده ام و جايم خوب اســت ولي شــماها توي اين 

ماشين كنسرو ماهي تُن مي شويد.«
گفتند: »اشكالي ندارد. عوضش خوش مي گذرد.«

دست بردار نبودند. گفتم: »خب، اول تا سد كرج 
مي رويم، اگر اذيت نشــديد و راحت بوديد، تا شمال 

مي رويم.«
من مطمئن بودم تا همان جــا هم دوام نمي آورند. 
يعني مي گفتم نرســيده به كرج خودشان مي گويند 
سروته كنيم و برگرديم. هوا خيلي خوب و آفتابي بود. 
من و باجناق جان و پسر جوانش نشستيم جلو. همسرم 
و خواهرش و خواهرزاده اش و دو پسرم و دختر باجناق 

جان يعني 6 نفر ريز و درشت رفتند عقب نشستند. 
توي راه عينهو انسان هاي ســفرنكرده هي لطيفه 
گفتند و ترانه خواندند و خنديدند كه نفهميديم كي 
رسيديم كنار درياچه ي سد. جاي شما خالي، ناهارمان 
را خورديم و گفتم: »خب ديگه. برگرديم.« همه جيغ 
و داد كه نه، ما كه نصف راه را آمده ايم. بقيه اش را هم 

برويم.«
آهي از اعماق وجودم كشيدم: »اي بابا.«

اي بابا ندارد. سفر و كاًل هر چيزي پايه مي خواهد. 
وقتــي پايه ها جورند تــو نمي توانــي ناجوربازي در 
بياوري. آن سال و آن تعطيالت ما تا چالوس رفتيم و به 
سالمتي برگشتيم. توي راه برگشت مدام از صحنه اي 
تعريف مي كرديم كه فوق العاده بود. درست است كه 
ويال گيرمان نيامد و اتاقي را در خانه اي اجاره كرديم، 
ولي چشم هاي اهل و عيال صاحب آن خانه موقعي كه 
يكي يكي از ماشين پياده مي شديم تماشايي بود. او 

مي شمرد و ما بي نهايت بوديم.

با صدای زنگ بيدار  شدم. غلتی زدم تا به خوابم ادامه بدهم 
كه صدای زنگ بعدی آمد. به زور الی چشم هايم را باز كردم 
و به ساعت نگاه كردم. هشــت و نيم. كی ممكن بود ساعت 

هشت و نيم صبح ششم فروردين با كسی كار داشته باشد؟
سرم را باال گرفتم و به اتاق نگاه كردم. همه خواب  بودند 
يا خودشان را به خواب زده  بودند. مبل ها و ميزها را داده  

بوديم عقب  و سرتاسر پذيرايی تشك پهن كرده  بوديم. 
پيدا بود كسی قصد بيدار شــدن ندارد. كاًل خانواده ی 
سحرخيزی نبوديم، آن هم در تعطيالت. از كار و دانشگاه 
برگشته  بوديم به شهرمان، به خانه، كه سير سير بخوابيم! 

اما مگر اين صدای زنگ می گذاشت؟
باألخره مامان از توی اتــاق داد زد: »يكی بره در رو باز 
كنه!« غرغركنان از جايم بلند  شدم و با همان شلوار خواب 
گل و گشــادم،  ژوليده و لخ لخ كنان عرض حياط را طی 

كردم و رفتم دم در. 
در را باز كردم و خانم و آقاي صاد را ســرحال و بشاش 
جلوی در ديــدم، با يك لبخند بزرگ. لحظه ای خشــكم 
زد. بعد چشمم به شلوارخواب خرس خرسی ام افتاد. بعد 
به صورت آقا و خانم صاد نگاه كردم. مي خواســتم چيزي 
بگويم، اما كلمه ها توي گلويم گير كــرده بود. آخرش با 
صداي دورگه، چيزي شبيه سالم گفتم.  آقای صاد با همان 
لبخند بزرگ  پرسيد: »خواب بودين؟« و من با همان صدا 
گفتم: »هه هه! نه! خواهش می كنم. بفرماييد...« وهم زمان 

به رديف رخت خواب ها وسط پذيرايی فكر كردم.
همان طور كــه مهمان ها داشــتند می آمدند تو، گفتم: 
»ببخشيد يك لحظه !« و مثل فشــنگ  دويدم توی اتاق 

فرياد  زدم: »آقای صاد... خانوم صاد...«
مثل آبی در خوابگاه مورچگان، ناگهان همه از جا پريدند 
و با سرعتی كه از آدم هايی كه تا همين چند دقيقه ی پيش 
خواب بودند بعيد بود، تشك و پتو و بالش را كول گرفتند،  
تا پيش از آن كه مهمان ها سربرسند، در اتاق ها پناه بگيرند.

بابا داشــت شــلوارش را روي پيژامه اش مي پوشيدو با 
شــتاب به طرف در مي رفت كه پايش به لبه ي قالي گير 
كرد و بقيه ي مسير را لي لي كنان رفت . داشتيم  همان جا 
از خنده روي زمين ولو مي شــديم كه مامان با يك تشر 

اساسي خنده مان را پراند. 
- اآلن وقت خنده اســت؟ زود باشــيد، جمــع كنيد.  
لباس هاتان را عــوض كنيد و بياييد بنشــينيد. اي واي! 

چايي دم نكرده ام. كمي اتاق را مرتب كنيد.
بعد درحالي كه بين چاي دم كردن و ميوه چيدن و اتاق 
را مرتب كردن و دم در رفتن گيج مانده بود، با غصه گفت: 

»باز هم خواب مانديم!«
آخر هر سال وضع ما همين بود. خانم و آقاي صاد هر سال 
هفته ی اول فروردين، كله ی ســحر می آمدند عيدديدنی 
و هر ســال هم غافل گيرمان می كردند! هرچه قدر هم كه 
فرز بوديم و مي خواستيم ســريع همه چيز را جمع و جور 
كنيم، آخرش يكی و دوتايمان را با پيژامه و تشك در بغل 
می ديدند و با آن سرووضع بايد مي ايستاديم و سالم عليك 
كرديم و عيدتان مبارک، صد سال به اين سال ها مي گفتيم. 
بعد هــم مجبور مي شــديم بنشــينيم در مجلس و هی 
خميازه هايمان را قورت بدهيم و به حال آن هايی حسرت 

بخوريم كه توانسته بودند سريع تر دربروند. 

  فرهاد حسن زاده

  شيوا حريري
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  نوشته ي جيم سوكاچ   ترجمه ي مينو همداني زاده

سرقت جواهرات
دكتــر »جفري لين كوئيك ســولْْو«، 
استاد جرم شناســي، از دری كه باز بود، 
وارد اتاق شد. از كنار مردی كه روی تخت 
دراز كشيده بود و كيسه ی يخ روی سرش 
بود، گذشــت و به اتاق نشــيمن رفت و 

گروهبان »النگ آرم« را ديد.
گروهبان به دكتر گفت: »كســی كه 
روي تخت دراز كشــيده »بِن بويْنْكت«، 

صاحب  خانه است.«
خانمی كه پشــت ميز نشســته بود، 
قيافــه ی عجيبی برای خودش درســت 
كرده بود و دكتر با ديدن او تعجب كرد. از 
توی راهرو به سمت آشپزخانه، جسد زنی 

توجه دكتر را جلب كرد.
گروهبان النگ آرم به سؤال ناگفته ی 
دكتر جواب داد: »خانم بويْنْكت مرده.« 
و همين طور كه به خانمی كه پشــت ميز 
نشســته بود اشــاره می كرد، ادامه داد: 
»ايشان هم خانم »ِگلِندا چيِتن هارت«، 
همسايه ی بغلی هســتند كه جسد خانم 
بوينكــت را روي زمين آشــپزخونه پيدا 

كردند.«
دكتر به گوشــه و كنار آشــپزخانه و 
جســدی كه روی زمين افتاده بود، نگاه 
كرد. قفل در پشتی شكســته شده و در 
باز بود. آقای بوينكت كــه از روي تخت 
بلند شــد، در چارچوب دِر اتاق نشيمن 
ايستاده و كيسه ی يخ را روی سرش نگه 
داشــته بود، گفت: »اول صدای شكستن 
دِر آشــپزخونه و بعد صدای افتادن زنم 
رو شنيدم. آن آدم كش های بی شرف، از 
پشت بهش ضربه زده بودن. دونفر بودن؛ 
هيچ حرفی نزدن و نقاب داشتن. داشتم 
فرار مي كردم كه مرا هم از پشت گرفتن و 
به سرم ضربه زدن و بيهوش شدم. بعد از 
رفتن به طبقه ي باال، سراغ گاوصندوقی 
كه توي اتاق خواب بــود و تمام جواهرات 
همسرم و حدود دوهزار دالر پول نقد رو 

برداشتن.«
گلندا گفــت: »از توی پنجره ، هر چی 
توي آشــپزخونه ي آقای بوينكت اتفاق 
افتاد، ديدم. فوری پليس رو خبر كردم و 
با تفنگم دويدم اين جا، ولی اون ها دررفته 

بودن.«
دكتر به بن و گلندا نــگاه كرد و بدون 
گفتن كلمه ای از پله ها بــاال رفت. وقتی 
پايين آمد، با طعنه گفت: »گمونم آقای 
بوينكت بايد مغزش رو به دكتر نشــون 

بده!«
* منظور دكتر چی بود؟

زن مرموز
زن مرموز، يك ســارق جواهرات بود 
كه در مهمانی ها شــركت می كــرد و با 
جواهرات ميزبان و يا مهمان ها، آن جا را 
ترک می كرد. او استاد تغيير قيافه بود و به 
ندرت به يك شكل ديده می شد. هروقت 
كه اراده می كــرد، خــودش را گم و گور 
می كرد و حاال ســر و كله  اش دوباره پيدا 
شــده بود و حاال زمان آن رسيده بود كه 
سروان »روت موث« و دكتر كوييك سولو 
برای دســتگيری او آماده شوند. دوست 
دكتر »فرد فِروداِستاپ« به خاطر خريد 
خانه ی جديد و مجللش، مهمانی بزرگی 
ترتيــب داد ه بود و مجموعــه ی زيبايی 

از تابلو های نقاشــی را در معرض تماشــا 
گذاشته بود.

حرف و حديث هــا درباره ی مجموعه ی 
بزرگ و باارزش جواهرات »لوسی لوكر« بود 
كه توی گاوصندوق فرود اســتاپ به امانت  
گذاشته و به سفر رفته بود. دكتر، روت موث 
با تعدادی از افراد پليس در مهمانی شركت 
كرده و اميدوار بودنــد زن مرموز را در اين 

مهماني به دام بيندازند.
مهمانــی مجللی بــود. تاالر پــر بود از 
مهمانــان پولــداري كه بی خيال و شــاد، 
سرگرم گفت وگو بودند. خدمتكاران هم در 
حال رفت و آمد بودند و پذيرايی مي كردند.

همين طــور كــه دكتــر و روت موث، 
جمعيت را زير نظر داشــتند، فروداستاپ 
از آن ها پرسيد: »شــما دو نفر، قباًل اين زن 

مرموز رو ديدين؟«
دكتر جواب داد: »بله، اما نه درســت و 
حســابی. گمونم در مهمانــی قبلی، خانم 
قد بلندی بــود كه تند و فــرز راه می رفت. 
اما خب، او كه استاد تغيير قيافه  ست. پس 
مســلماً، مثل قبل ظاهر نمی شه. بهترين 
كاری كــه می تونيــم بكنيم، اينــه كه به 
آدم هــای عجيب و غريب توجــه كنيم، كه 
البته بيش تر مهمون ها از اين دسته اند! پس 

هركدمشون می تونن مظنون باشن!«
فروداستاپ گفت: »من می رم طبقه ی 
بــاال تــوي كتاب خانــه؛ همون جايی كه 
تابلو ها رو برای نمايش گذاشــتم. مطمئنم 
مهمون ها درباره ي نقاشــی ها، كلي سؤال 

دارن.«
دكتر و روت موث، او را نگاه می كردند كه 
از ميان جمعيت رد شد و از پله ها باال رفت. 

روت موث از دكتر پرســيد: »به كسی 
مشكوک نشدي؟«

ناگهان خانمی از وســط تاالر گذشت. 
دكتر و روت موث از او چشــم برنداشتند تا 
اين كه از پله ها باال رفت، بعد به طرف راست 
پيچيد و از ديد آن ها ناپديد شد. دكتر خانه 
را خوب می شــناخت و می دانست سمتی 
كه او پيچيد، تنها دو اتاق وجود دارد؛ يكی 
كتابخانه كه نمايشگاه تابلوهای نقاشی بود و 
ديگری اتاق خواب فرود استاپ كه جواهرات 
در گاوصنــدوق آن جا نگه داری می شــد. 
همين طور كه دكتر از ميان جمعيت راهش 

را باز می كرد گفت: »خودشه!«
  اكثر مهمان ها دكتر را می شناختند و 
او هم مجبور بود از روی ادب، جواب سالم 
آن هــا را بگويد و به ناچار از ســرعتش كم 
شــد. هر طوری بود باألخره، خودش را به 
پله ها رساند و به ســرعت از آن ها باال رفت. 
روت موث هم اســلحه به دست، پشت سر 
او حركت می كــرد. آن ها خودشــان را به 
اتاق خواب رســاندند، امــا در گاو صندوق 

باز بود.
روت مــوث گفت: »مطمئنــم از پله ها 

پايين نرفته.«
دكتــر پنجره ها را نــگاه كــرد. برای 
جلوگيری از فرار سارق، قباًل آن ها را خوب 
چفت وبســت كــرده بودند. دكتــر گفت: 

»همه جا رو خوب بازرسی كن.«
ناگهان روت موث از پشــت در، چيزی 
پيدا كرد: »اين جا!« كيف نســبتاً كوچكی 

بود پر از جواهرات.
دكتر گفت: »هنوز بايد اين جا باشــه.« 
از اتاق خواب بيرون رفتند و وارد كتابخانه 
شدند. تنها سه نفر در كتاب خانه بودند كه 
پشتشان به دكتر و روت موث بود و مشغول 
تماشــای تابلوها بودند. فرود استاپ و مرد 
ديگری بود كه دو سه سانتيمتری كوتاه تر از 
فرد بود و موهای پرپشتی داشت و نفر سوم 

خانمی بود كه كمی بلند تر از آن مرد بود. 
دكتر گفت: »اون مرد رو دستگير كن!«

* چرا دكتر به آن مرد مشــكوك 
شد؟

دروازه بان زورگو!
وقتی »جونيور« پسر دكتر كوئيك سولو 
و »كيمِبرلی ِكی« وارد دفتر مدير شــدند، 
»بابی ســاكس« را ديدند كه بــا قيافه ای 
حق به جانب در اتاق آقای »پَِدل باتوم« مدير 
مدرسه نشسته اســت. بابی، لباس ورزشی 
جين تنش بود و جوراب هــای فوتبالش را 
تا زير زانو باال كشيده بود كه به نظر بچه ها، 
خنده داربود. البته به بابــی می آمد، چون 
بهانه ای بود برای اين كه خودش را آماده ی 

جنگ نشان بدهد.
 می شــود گفت بابی نه يك بــار، بلكه 
چند بار، آن هم با فحــش و توهين، خدمت 
بيش تــر بچه های مدرســه رســيده بود. 

البتــه جونيور يكی ازمعــدود بچه هايی 
بود كه دســت بابی بهش نمي رسيد. به 
نظر جونيور، بابی با ديدن پســر كاراگاه 
معروف، دكتر كوييك سولْْو پشتش لرزيد. 
از اين می ترسيد كه با پنهان كاری باألخره 

لو برود و همين طور هم شد.
اســكيت بورد جديد كيمبرلی، اوايل 
شب گذشته از پاركينگشــان به سرقت 
رفته بــود. كيمبرلی هــم مطمئن بود 
كه خود بابی با همين لبــاس فوتبالش، 
اسكيت او را دزديده است. مدير مدرسه 
ترجيــح داد پيش از اين كه پــدر و مادر 
بابی و يا پليس را در جريــان بگذارد، با 

كيمبرلی و جونيور صحبت كند. 
مدير پرســيد: »چه ســاعتی بابی رو 

ديدی كه اسكيت تو رو برد؟«
كيمبرلي گفت: »ســاعت هفت بود. 
دم دِر جلويی، منتظر دوســتم بودم كه 
قرار بود پدرش مــا رو ببره فروشــگاه. 

همون موقع ديدمش.«
بابی گفت: »ساعت هفت توي پارک 
داشتم فوتبال بازی می كردم. با بچه هاي 
تيم »َجكسون«، حســابی مشغول بازی 
بوديم و داشــتيم نيمه ي دوم رو شروع 
مي كرديم. حتي آخرهــاي نيمه ي اول، 
يه پنالتــي رو هم گرفتــم. اوايل نيمه ي 
دوم پنج  به هيچ جلو افتاده بوديم كه من 
از بقيه ي بچه ها خداحافظــي كردم و با 
»ميشل توماس« رفتيم خونه. می تونين 

ازش بپرسين.«
جونيور از آقای مدير پرســيد: »آقای 
پدل باتم، شما كه داســتان بابی رو باور 

نمی كنين؟!«
* چرا جونيور حرف های بابی را 

باور نكرد؟

پاسخ معماي سرقت جواهرات: دكتر 
به جناب بوينكت و داســتانی كه سر هم 
كرده بود، مشكوک بود. با توجه به ضربه ی 
سختی كه بوينكت خورده بود و بيهوشی 
او و همسرش، چه طور سارقين به سرعت 
گاو صندوق را پيدا كرده، در آن را باز كرده 
و تمام محتوياتش را دزديده بودند و اين 
درحالی بود كه خانم گلندا شاهد ماجرا 
بود. به  نظر دكتر، جناب بوينكت و خانم 
گلندا هردو با هم، دســت به يكی كرده و 

خانم بوينكت را به قتل رسانده بودند.
پاســخ معمــاي زن مرمــوز: دكتر 
می دانست كه سارق مرموز، استاد تغيير 
قيافه اســت و همان طور  كه در ميهمانی 
قبلی ديده بود، هم قد فرود استاپ بود و با 
توجه به اين كه كفش پاشنه بلند پوشيده 
بود، كمی بلند تر از قــد واقعيش به نظر 
می آمد. خانمی كــه در كتاب خانه بود، 
بلندتر از فرد بود، پس او مظنون نبود و آن 
مرد كه مسلماً كفش پاشنه بلند نپوشيده 
بود، تنها كســی بود كه قدش واقعی بود.

او لباس های فرد را پوشــيده بود و وقتی 
متوجه شــده بود كه نمی تواند از پنجره 

فرار كند، كيف را پنهان كرده بود.
پاســخ معماي دروازه بان زورگو: بابی 
با يك تيم معمولی بــازی می كرد كه از 
بچه های محل بودند و در صحبت هايش 
اشاره كرد كه به عنوان دروازه بان ايستاده 
بوده، پس بايــد تا آخر بــازی در زمين 

مي مانده كه اين كار را نكرده بود.

سرقتجواهرات
ودوداستانديگر

لي
جما

ما 
 ني

ي:
گر

ير
صو

ت

معمــاهاي پليســي
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شـعر بــاران 

بشارت

افقهاى
دور

نوروز

امسال نيز عمونوروز
يك آتش بزرگ برافروخت

از كيسه ي زمستان
برداشت

                          مشتي اسفند
گرداند

دوِر سِر بهار
اسفند را در آتش ريخت

اسفند دود  شد و سوخت
لبخند زد عمونوروز

» چشِم بد از بهار دور!
شكر خدا كه زمستان رفت

چشم بهار
روشن و پرنور«

  وحيد نيكخواه آزاد

بيدار 
با ساعتي بسته به مچ

شال و كالهي سبز
پيراهني گلدار

با كوله بار شادي و اندوه
از دره هاي ژرف يا از كوه هاي برف
از جاده هاي مه زده در جنگل انبوه

مثل نسيم آرام
هم پاي جويباري پُر آواز

با ابرهاي دست و دلباز
روشن شبيه مردِم امروز

نوروز مي آيد
شايد زمين كهنه را ياد آورد باز:

سر مي رسد سر ما سرانجام
نو مي شود اميد در باغ
پر مي زند آزادتر سار

گل مي دهد هر ذره ي خورشيد
در صبح گندمزار

  بابك نيك طلب

سفرهىبهارى

نون نداشت
سين گذاشت، سين گذاشت

سيب چيد، سبزه كاشت
نون  نداشت

سين گذاشت، سين گذاشت
                                                سين گذاشت
هفت سين مادرم كه پهن شد،

خدا
سفره ي بهار را 

بر زمين گذاشت

  بهاره سلماني

مي رسد غرق شادي و لبخند
چهره را از غبار مي شويد

هر كجا بگذرد به هر راهي
جاي پايش جوانه مي رويد

چادر سبز و پر گل خود را
مي كند پهن روي صحراها
هر كجا بنگري نشانه ي او

تر و تازه رسيده است اين جا

به چه زيباست رنگ و بوي بهار
شاد و سرسبز و پاك و سرزنده

هر چه خواهي صفا و شادابي
هر چه خواهي ترانه و خنده

دل من سرد و ساكت است، اما
مثل قلب كوير افسرده

مثل باغي خزان زده، غمگين
همه گل هاي باغ پژمرده

كاش مي شد غبار اين دل را
بتكانم، دوباره تازه شوم
پا به پاي بهار مثل نسيم

تا افق هاي دورتر بروم

  انسيه موسويان

تاكوير

احتراِم سنگ و خاك را
احتراِم آب را

روي هر چه، شد
پاگذاشتم

مقصد مسير تازه مان كجاست؟
ما براي گشت

مي رويم تا كوير رامسر
يا كوير رشت؟

  بيوك ملكي

7 شعر بهاري در ميانه ي نوروز

حسرت

آرزوی پنجره
»يك درخت، 

يك پرنده روی بند رخت« بود

حيف!
ديدن همين چه سخت بود

   مهديه نظري

كينه پر
درد پر

گرد روی شيشه پر
غصه تا هميشه پر

می تكاندم بهار
مثل باد، بيد را

تق ت تق
                           من خيال می كنم

يك نفر به شيشه می زند
عبور می كند
              مثل باد

                        مثل برق
پرده را كنار می زنم:

سالم آفتاب!
يك شعاع نور

تا دلم پرنده می شود
بعد،

حرف های من
 حرف های تو

                                 خنده می شود...

  آسيه حيدری )شاهی سرايی(

سالم

آفتاب!
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كنون رزم نيم سوت و رستم شنو

جناب موش

ايــن آخريــن سه ســوت جاري 
است و با كمال تأســف بايد به عرض 
برسانيم كه اين سه  سوت را ما نداريم 
مي نويسيم، يكي ديگر دارد مي نويسد. 
يعنــي ما كــه در اين دنيا تشــريف 
نداريم. اين سه سوت را روحمان دارد 
مي نويسد. چون ما زنده نمي باشيم و 

در حال كما به سر مي بريم.
عرض شــود به حضور انورتان كه 
ديــروز در خانه نشســته بوديم و در 
حال نوشتن بزرگ ترين شاهكار ادبي 
قــرن، يعني »صلح و جنــگ« تفكر 
مي فرموديم كه ديديم نيم ســوت از 
گرد راه رسيد. آن هم با چشم گريان 
و دل بريان و موي پريشــان و لباس 

داغان و... بگذريم از آن.
با چشم هاي گرد شــده از تعجب 

پرسيديم: »چي شده موش بريده؟«
گفــت: »س...س...س...« گفتيم 
»مي خواي بگي يكي از ســين هاي 

هفت سينت را گم كردي؟«
گفت: »سيلي... سيلي... سيلي«

فرموديم: »سيلي خوردي؟ نوش 
جان! ما كه از ترس قانون حمايت از 
حقوق كودكان جرئــت نداريم، نگاه 

چپ به تو بكنيم.«
ديديم شرشر و عينهو لوله ي آفتابه 
دارد اشك مي ريزد. اولش فكر كرديم 
اشك  شوق است، بعد تفكر فرموديم، 
اشــك شــوق در زمان كتك خواري 
بي معنا مي باشد. فرموديم: »خب، تو 
و نيم شوت كه رفته بوديد منزل آقاي 
رستم دســتان  زاده با بچه شان بازي 

هم مايه تعجب بود.
فرموديم: »تو ســيلي زدي؟ به كي 
زدي؟ بــه ايــن كوچولوهــه؟ يعني به 

خسروپرويز؟«
گفت: »نه، اون كه بچه اس.«

گفتيم: »پس كي؟ كيخسرو؟«
گفت: »نــه، اون رفته بــود خونه ي 
عمواسفنديارش كه با زن عمو سودابه اش 

برن خيابون فردوسي.«
گفتيم: »پس البد سر به سر كيومرث 

گذاشتي؟«
گفت: »نه، اونم رفته بــود كافي  نت 

چت كنه با كيكاووس.«
گفتيم: »اي داد و بي داد، نكنه دست 

روي تهمينه بلند كردي؟«
سينه اي سپر كرد و گفت: »نه، ما را با 

آن اژدهاي هفت سر چه كار!«
در چنــد ثانيــه شــاهنامه را مرور 
فرموديــم و گفتيم: »از خانــواده آقاي 

رستم دستان زاده ديگه كسي نمونده.«
گفت: »اتفاقاً با آقاي رستم دستان...« 
و دوباره اشك شــوق ريخت! دو دستي 
كوبيديم بر فرق كچلمان و گفتيم: »اي 

َدَدم واي! بدبخت بودم بيچاره شدم. 
تو را با رستم دستان چكار؟! 

اآلن مي آيد و ما را مي كند شكار!  
مرا مي خورد جاي شام، 

تو را مي گذارد براي ناهار!«
گفت: »دست خودم نبود. دچار توهم 

بروس لي شدم.«
داشــتيم فكــر مي فرموديــم كــه 
كــي فيلــم بروس لــي از تلويزيــون 
پخــش شــد كــه تأثيــرش را فوري 

 فوتــي گذاشــته، ناگهان ســروصدا و 
داد و هوار رستم دستان زاده را از پله ها 
شنيديم. تو گويي لشكر تورانيان داشت 

به مرز ايرانيان حمله ور مي شد.
نيم ســوت را بغل كرديم كه بزنيم به 
چاک. از در كه نمي شــد فرار كرد، خدا 
لعنت كند اين معمار ســاختمان را كه 
براي مواقع اضطراري مثل آتش سوزي 
و زلزله و حمله تورانيان و رستم دستان 
يك متر پله اضطراري پيش بيني نكرده. 
شــاعر مادر مــرده شــعري دارد براي 

لحظه هاي اضطراري:
»گاهي يك پله ي اضطراري 

تو را مي دهد فراري
اگر ديدي پله  نداري

تمنا كن سوراخ ديواري«
صــدا هر لحظه نزديــك و نزديك تر 
مي شد. به نيم سوت فرموديم: »چه كار 

كنيم حاال؟«
گفت: »برويم زير ميز.«

فرموديم: »ميز! چرا ميز؟«

گفت: »توي مدرسه به ما گفته اند 
موقع زلزله برويم زير ميز.«

دلمان مي خواست، با يك چيزي 
تو مايه هــاي گوشــت كوب بكوبيم 
توي كله اش، درست مثل فيلم چند 
شــب پيش. اما كنترل تلويزيون را 
برداشــتيم و خودمــان را كنتــرل 
فرموديم. چاره اي نبــود. رفتيم زير 
ميز و پناه گرفتيم. در لحظه ي ماقبل 
آخر از نيم ســوِت سوت به سوت شده 
پرســيديم: »خب حاال، مگه چه كار 
كرده بود كه رستم دســتان را چپ و 

راست كردي؟«
در حالي كه از عصبانيت داغ شده 
بود گفت: »داشــت به نيم شوت نگاه 
ناجور مي كرد!« شــاخ تعجبمان در 

آمده بود. از دو چيز خبر نداشتيم:
1. خبر نداشــتيم سه شــنبه چه 

سريالي يا فيلمي نگاه مي كرده!
2. نمي دانستيم اين سوت به سوت 

 شده، اين قدر غيرتي تشريف دارد!

من آن موشم كه داراي دو گوشم
شبيه فلفلم، پر جنب و جوشم

به كار هيچ كس كاري ندارم
و شير هيچ گاوي را ندوشم!

سرم بر كار خود گرم است و هر روز
براي پيشرفت خود بكوشم

برايم ُمد اهميت ندارد
هر آن چيزي دلم خواهد بپوشم

قديمي شد پنير و نان برايم
اگر راني نشد، دوغي بنوشم

دگر دزدي و سرقت كار من نيست
كه خود لبريز استعداد و هوشم

اگر كارتون بيايد توي بازار
منم بازيگرش، هر لحظه توشم!

حناي گربه ها رنگي ندارد
برايم... گرچه بنده، شخص موشم

كنيد، چي شد؟ با كي دعوا كردي؟«
دور از جان، بال نســبت شما، شروع 
كرد به فحش دادن كه برخي از فحش ها 
را بدون سانســور و با پوزش از  سردبير 
دوچرخــه و والدين گرامــي مي آوريم: 
»حيوان عوضي... آشغال... جمع كن... 

غيرقابل بازيافت....«
جلوي دهانــش را گرفتيم و گفتيم: 
»اوهوي! يــواش يواش! باز هــم از اين 
ســريال هاي تلويزيوني نگاه كردي، چه 
خبره اين قدر فحش مــي دي؟« و تفكر 
فرموديم كه ديشــب نوبت كدام سريال 
بود؟ گفت: »آخه... من... ما... او... اين... 

آن...« و باز هم اشك شوق ريخت. 
گفتيم: »پس دعوا كردي و توگوشي، 

يا به قول معروف سيلي خوردي؟«  
گفــت: »بله كــه دعوا كــردم، ولي 
توگوشــي يا به قــول معروف ســيلي 

نخوردم.«
فرموديم: »پس چي خوردي؟ فحش 

يا به قول معروف ناسزا؟«
گفت: »نخير. دعوا كردم و به يك نفر 
آدم منفور تو گوشــي يا به قول معروف 

سيلي زدم.«
آدم منفور؟! اين حرف ها از نيم سوت 
بعيد بود. فكر كرديم در كدام ســريال 
كلمه ي آدم منفور آمده. ســيلي زدنش 
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 زهرا ُدري
چاپ شده در دوچرخه ي شماره ي 457، 23 اسفند 1386
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سالي كه 
»سه« است

 از بهارش 
پيداست

سال نوي ما با سه شــدن تحويل شد و ادامه پيدا 
كرد. يعنی در ســومين موقعيت ها، يا حركت سه ای 
زده بوديم يا سه شــده بوديم. البته آدم های سه تر از 
ما هم در اين دنيا وجود دارند و خدا خيرشان بدهد، 
چون دل آدم را گرم می كنند كه در سه شــدن تنها 
نيستيم. مثل آن فرد سرخوشی كه مخش سه شده 
بود و درست لحظه ي تحويل سال، توی كوچه تير و 
ترقه های باقی مانده از چهارشنبه سوری را در مي كرد.

يك سين
ســه روز قبل از تحويل ســال، مامان دست مرا 
مي كشيد تا مبادا با آن قد درازم توي شلوغي های 
خيابان گم شــوم. من هم دســت داداش كوچكه 
را چســبيده  بودم و دنبال خودم مي كشــاندم. بابا 
پيشــاپيش ما مانند راهنماي تور هــاي تفريحي 
حركت مي كرد و آخرين اخبار دســت فروش ها را 
به گوش ما مي رســاند: »اين روســري مي فروشه، 
دو تا پونزده تومن. نمي خواين؟ اون كاسه بشــقاب 
مي فروشه، الزم نداريم؟ اوه اوه ببين چي اين جاست! 
آقا اون پيرهن آرژانتين چنده؟ مســي رو سايز من 
دارين؟« مامان به راهنماي تــور غر مي زد كه بايد 
زودتر به خريد مي آمديم. بابا هم می گفت: »اينم يه 
كيفي داره. ببين، همه گذاشتن واسه دقيقه ي نود. 

راستي اين هفته نود پخش مي شه؟«

دو سين
سه دقيقه قبل از تحويل سال، به در حمام كوبيدم 
و گفتم: »بدو بيا. اآلن سال تحويل مي شه.« مامان كم 

و كسري هاي سفره ي هفت سين را جور مي كرد و بابا 
زنگ در واحد را درست مي كرد. به بابا گفتم: »ولش 
كن، بذار مهمونا پشــت در بمونن. چه حالي مي ده، 
همه ش مي گيريم مي خوابيم!« صداي اعتراض مامان 

كه بلند شد، سه سوته سر كار هايم برگشتم.

سه سين
اگر سه ثانيه  قبل از تركيدن توپ سال جديد، از 
سفره ی هفت سين عكس می گرفتيد، می ديديد كه 
عصبانيت از لبخند مامــان مي بارد، داداش كوچكه 
با حوله ي حمام از گوشــه ي كادر به وسط تصوير 
شيرجه می رود و پاي من هم توي ظرف سمنو رفته 
و ظرف به هوا پرتاپ شــده است. درست لحظه اي 
كه تلويزيون اعالم كرد: »آغاز سال 1397 هجري 
خورشيدي...« ظرف سمنو، نيم ميلي متر با دماغم 

فاصله داشت.

چهار سين
عقيده اي تاريخي وجود دارد كه مي گويد: »قبل 
از تحويل سال يكي از اعضاي خانواده رو بفرستين 
بيرون تا بعد از تحويل ســال وارد خونه بشــه كه 
حتماً يه آدم خوش قدم، اول سالي اومده باشه توي 
خونه ي   تو.« بابا كه سه ثانيه قبل از تحويل سال از 
خانه بيرون رفته بود زنگ در واحد را زد. مامان كه 
در را باز كرد، بابا شــيرين شد و گفت: »خوش قدم 

وارد مي شود.«
من پقــي زدم زير خنــده. بابا گفــت: »چيه؟ 

خوش قدم نديدي؟«

صداي افتادن دوزاري ها در فضا پيچيد. همه ي 
نگاه ها به پاچه ي شــلوار بابا خيره ماند. بابا از بس 
تند تند لباس پوشــيده بــود، يكــي از پاچه هاي 
شــلوارش را توي جــوراب كرده بــود و پيژامه ي 

راه راهش از زير آن يكي پاچه اش بيرون زده بود. 
داداش كوچكه گفت: »عجب تيپ سه ای!«

بابا چشــم غره اي رفت و گفت: »بهتــر از تيپ 
حوله اِي توئه بچه.«

پنج سين
به داداش كوچكه گفتم: »تا سه نشه بازی نشه. از 
سومين خونه كه بيرون بياييم، عيدی رو گرفتيم.« 
داداش كوچكه هم گفت: »سه زار بده آش!« جلوی در 
كه داشتيم كفش هايمان را می پوشيديم، خان عمو  
گفت: »آخ آخ، يادم رفت. خانم بــرو اون كيف پول 
منو بيار.« به داداش كوچكه كه داشــت برای سی و 
هفتمين بار بند كفش هايش را ســفت می كرد نگاه 
كردم و چشمك زدم. زن عمو كيف پول عمو را داد. 
عمو دست مبارک را به سمت جای اسكناس ها برد 
و يك كاغذ بيرون آورد و داد دست بابا: »اينم آدرس 
جديد خونه ی پسرم. البته بذار رسم سر جاش باشه 
و اول اونا بيان.« بعد هم با خباثتی شبيه به خباثت 
نا مادری ســيندرال به ما نگاه كرد و گفت: »آخ آخ! 
بچه ها چه زود بزرگ می شن. انگار همين ديروز بود 

كه جلوی در بهشون عيدي مي داديم.«

شش سين
به سال نويی كه می گذراندم فكر می كردم كه 

يك هو يادم افتاد امروز سومين روز سال نو است. 
برای همين تصميم گرفتم فعاليت مفيدی بكنم 
تا سال نو را از سه شــدن نجات بدهم. اول از هوای 
بهاری اســتفاده كردم و يك شعر نوشتم كه البته 
شعر سه ای شد. بعد كاغذ را مچاله و به سمت سطل 
آشغال شوت كردم كه البته خورد توی سر خرسی. 
به خرسی كه نگاه كردم توی لبخندش يك »عجب 
آدم ســه ای هســتی« پنهانی موج می زد. گفتم: 
»اصاًل نخواســتم بابا.« و تصميم گرفتم بنشينم 
و تمام طول روز ســوم، از پنجره بيــرون را نگاه 
كنم. سه تا پرنده لبه ی تراس نشسته بودند و آواز 
می خواندند. وقتی دقت كردم، ديدم چه پرنده های 
بی ادبی بودند. »س« را جوری می گفتند كه انگار 
سوت می زدند، اما در واقع داشتند می گفتند: »سه 

سه سه!«

هفت سين
به رسم سنت ديرينه ی دانش آموزی كه باألخره 
بخشی از تكاليف عيد بايد برای دقيقه ی نود بماند، 
در ايــن غروب مضحك ســيزده به در، دارم انشــا 
مي نويسم؛ انشــايي با موضوع معروف »تعطيالت 
نوروز خود را چگونه گذرانده ايد؟« ســه قرن است 
معلم های انشا اين موضوع رو مخ را برای تعطيالت 
می دهند. من هم برای اين كه انشايم با تمام انشا های 
ســه قرن اخير متفاوت باشــد، خالقيت به خرج 
مي دهم و در باره ي هفت سين مي نويسم؛ البته نه 
هفت سين سر ســفره؛ منظور از هفت سين، هفت 

سه ای است كه تعطيالت ما را سه كرد.

خانه تكاني

سرم را بست مامان، مثل قنداق
به دوشم كرد چندين فرش، الصاق

به دستم دستمالی خالخالی ست
زنم بر گرد و خاك از دور شالق

بخوانم زير لب آواز شستن 
تكانم خانه را از درب تا طاق 

 لگن را می برم اين سوی و آن سوی
مرتب می كنم ييالق، قشالق

كفی مكفی زنم بر روی كف پوش 
كنم كف را چنان آيينه براق

به روی نردبان می لغزم از شوق
زنم بر پرده ها با اشك سنجاق 

نخواهم رفت از منزل به بيرون
كنم در خانه تا نوروز، اتراق

تصويرگري: داوود صفري
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 شيالن صالح
چاپ شده در دوچرخه ي شماره ي 918، 24 اسفند 1396

 یاسمن رضائيان
چاپ شده در دوچرخه ي شماره ي 918، 24 اسفند 1396
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بهار آمده
 جشن بكرييم

برخالف ايراني ها، مردم خيلي از كشورهاي ديگر، آغاز سال نو را در بهار 
تجربه نمي كنند، اما تغييرهايي كه در اين موقع در طبيعت اتفاق مي افتد، 
آن قدر در زندگي آدم ها مهم است كه از زمان هاي قديم، فرا رسيدن بهار و 
شكل گرفتن اين تغييرها را جشن مي گرفته اند؛ گرم و زنده شدن زمين، تولد 
دوباره ي گياهان و...؛ آن ها حتي ساختمان هايي مي ساخته اند كه به كمك 
آن ها مي توانسته اند رسيدن روز اول بهار را تشخيص بدهند؛ روزي كه در 

آن طول شب و روز با هم برابر مي شود.

ژاپني ها روز اول بهار، آرامگاه درگذشتگانشان را تميز و پاك مي كنند،  
براي آن ها دعا مي كنند و در كنار این آرامگاه ها، گل، ميوه، برنج و هدیه هاي 
دیگر مي گذارند. مردم ژاپن ، در زمان هاي قدیم، فكر مي كردند این طوري به 
كسي كه درگذشته كمك مي كنند راحت تر به جهان دیگر برود. این مراسم كه 
»شون بون نُهي« نام دارد، یك هفته طول مي كشد، اما روز اصلي آن، روز اول 

بهار است كه در ژاپن تعطيل رسمي است.

در زوریخ، پایتخت كشور
 سوئيس هم آمدن بهار را جشن 

مي گيرند. در این جشن كه »زشالوتِن« 
نام دارد، 26 دسته از شغل ها و 

گروه هاي مختلف، رژه مي روند و بعد، 
مراسم سوزاندن »آدم برفي« اجرا 
مي شود. در این مراسم عروسكي 
پنبه اي را مي سوزانند كه به شكل 

آدم برفي درست شده! این كار 
نشانه اي است از این كه زمستان و 

سرما تمام شده. 

هرسال در روز اول بهار، مردم زیادي 
از همه جاي دنيا در كنار هرم پله اي 

»چيِچن ایتزا« در كشور پرو، دور هم جمع 
مي شوند تا ماري را تماشا كنند كه با تابش 
خورشيد روي این ساختمان به حركت در 
مي آید؛ هرچند این مار خوش خط و خال، 
یك مار واقعي نيست. هرم چيِچن ایتزا 

طوري ساخته شده كه روز اول بهار، تابش 
خورشيد بر روي آن سایه روشن هایي را 

به وجود مي آورد؛ این سایه روشن ها شبيه 
ماري است كه دارد از پله هاي هرم پایين 

مي آید.

مراسم و جشن هاي مربوط به بهار در ویتنام، 
از اواسط زمستان شروع مي شود و تا حدود 

 سه ماه پس از سال نوي خودشان طول مي كشد. 
در بخشي از این جشن ها، مردم پاي كوه 

»ین تو« جمع مي شوند تا مراسم ین تو را اجرا 
كنند. این مراسم با حركت اژدها و شير و 

ورزش هاي رزمي آغاز مي شود و با دعاي مردم 
براي رسيدن به صلح و فراواني براي همه، تمام 
مي شود. اجراي اپرایي كه شعر آن مخصوص 
كوه ین تو نوشته شده، مسابقه ُكشتي و مراسم 

دیگر از بخش هاي دیگر جشن هاي بهاري 
ویتنامي هاست.

در كشور چين، مردم حدود یك ماه و نيم جشن بهاري مي گيرند. هرچند نام 
این جشن، بهاري است، اما در حقيقت در زمستان شروع مي شود. بخشي 
از مراسم این جشن، خانه تكاني است كه در آن مردم بيرون و داخل خانه ها 
و همه ي وسایلشان را كاماًل تميز مي كنند. بعد از آن خانه هایشان را طوري 

تزئين مي كنند كه فضایي شاد و آماده جشن ایجاد كنند. روي كاغذهاي قرمز  
هم با مركب سياه،  شعرهایي عيدانه به روش سنتي خوش نویسي مي كنند و 
به در خانه هایشان مي زنند.این نوجوانان چيني دارند براي مراسم سال نو، 

شعري بهاري را به روش سنتي خوش نویسي مي كند.

ماهي، یكي از مهم ترین نشانه هاي سال نوي چيني است 
و معني فراواني روز افزون دارد

در مراسم بهاري كشور تایوان، مردم، مثل خيلي از مراسم دیگرشان، 
به همدیگر هدیه مي دهند، اما دادن بعضي از هدیه ها در این مراسم 

مرسوم نيست، چيزهایي مثل حوله، آینه، چتر، كيك شيرین و... چون 
هركدام از این ها در مراسم خاص دیگري مثل تسليت گفتن یا مراسم 
سال نو، هدیه داده مي شوند، معناي خاص خودشان را دارند و اگر در 

آغاز بهار به كسي هدیه داده شوند، تعبير خوبي ندارد.

َ

 مهرزاد مهاجر
چاپ شده در دوچرخه ي شماره ي 501، 22 اسفند 1387



11پنج شنبه، 7 فروردين 1399، سال بيستم، شماره ي الكترونيك 22، ويژه ي نوروز 1399 .......ویژه ی نوروز 99

يك دنيا نوروز
باألخره رســيد! نوروز را می  گويم. 
يك ســال منتظرش می  مانيــم و بعد 
وقتی از راه می  رســد، با يك دنيا شوق 
و ذوق جشــن می  گيريمش و هرسال 
برايمان تازگی دارد. اما امســال نوروز 
دوست  داشتنی ما ويژگی جديدی پيدا 
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چاپ شده در دوچرخه ي شماره ي 547، 27 اسفند 1388

كرده و يك افتخار هم به افتخارهايش 
افزوده: سازمان ملل متحد پس از چند 
 ســال قطع نامه ي روز جهانــی نوروز

)1 فرورديــن برابــر با 21 مــارس( را 
تحت عنوان »فرهنگ جهانی صلح« به 
تصويب رساند؛ قطعنامه  ای كه بسياری 
از كشــورها از جمله ايران، افغانستان، 
آذربايجان، قزاقستان و... در تصويب آن 
نقش داشتند؛ چرا كه اين جشنی نيست 
كه فقط در ايران برگزار شــود. اگرچه 
اين مردم ايران هســتند كه نوروز را با 
بيش تر رسم و رسوم باستانی  اش به جا 
می  آورند. جشــن نوروز در بسياری از 
كشورها برپا می  شود، كشورهايی مثل 
تاجيكســتان، افغانستان، قرقيزستان، 

ازبكستان، تركيه و...
برای اين كه حال و هوای نوروز را در 
اين كشورها بيش تر حس كنيم بازهم 
سری به اتاق گپ اينترنتی )چت( زديم 
و در آن جــا به دنبال ردپــای نوروز در 

كشورهای ديگر گشتيم:

آصف از تركيه مي گويد:
»دربــاره ي نــوروز در ايــران زياد 
 می  دانم. درتركيــه هم نــوروز برگزار 
می  شــود و البته در مناطق كردنشين 
پررنگ  تر از جاهای ديگر جشــن نوروز 
برپا می  شــود. مــا هم مراســم خاصی 
مخصــوص آخــر زمســتان و اول بهار 
داريم. در روســتای ما مردم در آخرين 
ماه زمستان، چهار چهارشنبه را جشن 
می  گيرند. در اولين چهارشــنبه همه به 
كنار آب می روند، صورتشان را می  شويند 
و موهايشان را كوتاه می  كنند. در دومين 
چهارشــنبه ميهمانی خانوادگی برگزار 
می  كنيم و جشــن می  گيريم. سومين 
چهارشنبه كه »شال ماســاال« نام دارد 
به باالی ســقف خانه  ها می  رويم و يك 
چيزی از آن باال به پايين پرتاب می  كنيم. 
مردم معموالً روسری، شال، ميوه يا پول 
به پايين پرتــاب می  كنند اما من عادت 
دارم هرچيزی را  كه به دســتم برســد 
پرتاب كنم. آخرين چهارشنبه هم همه 
از خانه  ها بيرون می  آينــد و آتش  بازی 

می  كنند.«
چه رسم جالبی! 

آخريــن چهارشنبه شــان همــان 
چهارشنبه  سوری ماست.

فردانه از تاجيكستان می  گويد:
 »ما در تاجيكستان يك هفته نوروز 
را جشن می گيريم. اول فروردين همه  ي 
ما از شهر خارج می  شــويم و به طبيعت 
می  رويم. البته رسوم ديگری هم هست 
كه فعاًل بيش تر در روستاها جشن گرفته 
می شــود؛ مثل جشــن ســمنك پزون 
)ســمنوپزون(. در اين جشن، شِب قبل 
از روز اول فرورديــن، زن  هــا و دخترها 
دور هم جمع می شوند و سمنو می  پزند. 
آن  ها به دور ديگ ســمنو می  چرخند و 

آواز می  خوانند.«
به فردانه می  گويم ما هــم در ايران 
چهارشنبه  ســوری داريــم و به جــای 

اين كه اول فرورديــن به طبيعت برويم، 
13فروردين اين كار را می  كنيم.

اما كريشنا چارا از هند می گويد:
»من تــا به حــال از نزديك شــاهد 
جشن نوروز نبوده  ام، اما يكی از دوستان 
پاكســتانی  ام تا حدودی مرا با نوروز در 
پاكستان آشــنا كرده  است. در پاكستان 
مردم لباس  های تميز و نو  می  پوشــند 

و شــيرينی های مخصــوص درســت 
می  كنند.«

قسمتی از آداب و رسوم ايرانی نوروز 
را برای كريشنا می  گويم. او خيلی از اين 
رسوم خوشش می  آيد و وقتی درباره ي 
چهارشنبه سوری می گويم، هيجان  زده 
می  شود و می  گويد »ما هم در روز جشن 
هولی )يكی از جشن  های سنتی هند كه 

می  كنيم.«
فياض از آذربايجان مي گويد:

»اين جــا در آذربايجــان، مــردم 
خيلی به عيد نــوروز اهميت می  دهند. 
بهترين خاطرات كودكــی  من به نوروز 
برمی  گردد. ما روزهای قبل از فرا رسيدن 
نوروز را صرف تميز كردن خانه و خريدن 
لباس  های نو می  كنيم و جشن و پايكوبی 
را از شــب قبل از رســيدن عيد شروع 

می  كنيم.
يكی از رســوم ما به غير از آتش  بازی 
در شب چهارشنبه  ســوری، فال  گوش 
ايســتادن دختران دم بخت اســت، به 
اين صورت كــه دخترها پشــت ديوار 
كوچه يــا خانه  ای خودشــان را مخفی 
می كنند و قبــل از هرچيز در دلشــان 
نيتی می كنند. وقتی اولين جمله اولين 
رهگذر به گوششــان می  خورد نيتشان 
تعبير می شود. به همين دليل است كه 
در اين روز همه بايــد حرف  های خوب 
بزنند تا دخترهای جوان نيتشان خوب 

تعبير شود.«
بازهــم چهارشنبه  ســوری رســم 
مشترک ايران با يك مليت ديگر از آب 
درآمد. البته اين رسم فال  گوش ايستادن 
در بعضی قســمت  های ايران هم برگزار 

می  شود.
شنيده بودم كه يكی از كشورهايی 
كه نوروز در آن اهميــت ويژه  ای دارد 
افغانســتان اســت. اما همه جای چت 
را زير و رو كردم و هيــچ افغانی در آن 
 پيدا نكردم. خب مهم نبــود. در ايران 
يك عالمه افغانی باصفا داريم كه با يكی 
از آن  ها به طور حضوری درباره ي نوروز 

صحبت كردم. 
بصيــر باغبانــي جــوان و البته 
تحصيل  كرده اســت كه فعاًل در ايران 
روزگارش را با باغبانــی می  گذراند. او 
از نــوروز برايم اين  طــور می  گويد: »با 
برچيده شدن بســاط طالبان، برپايی 
جشن نوروز در افغانستان از سرگرفته 
 شد. طالبان از نوروز متنفر بودند و حتی 
تقويم شمســی در افغانســتان معتبر 

نبود.«
در هرگوشه از افغانســتان مردم با 
روش خود به اســتقبال نوروز می  روند. 
مثاًل در مزارشــريف، علــم بزرگی با 
پارچه  های ســبز برپا می  شود. نام اين 
علم »ژنده سخی« اســت كه مردم آن 
را نماد امام علــی ع می  دانند و در اولين 
روز نوروز به دور آن جمع می  شــوند تا 

حاجت بگيرند.
اما در كابل هم مردم با آغاز نوروز به 
خيابان  ها می  آيند و علم برپا می  كنند و 

جشن می  گيرند.
پختن سمنو، رفتن به سيزده به در و 
چيدن هفت  سين هم در بعضی جاهای 

افغانستان متداول است.
به طــور كلــي در افغانســتان بــا 
فرارسيدن نوروز، حال و هوای شهرها 
عوض می  شــود و مــردم، به خصوص 
كشاورزها به استقبال بهار می روند. در 
اكثر خانه  ها هم بوی شــيرينی می  آيد 
چــون بيش تر مردم در خانه  هايشــان 
به مناسبت فرارســيدن نوروز شيرينی 

می  پزند.
در افغانســتان مــردم زيــادی با 
قوميت و مذهب هــاي متفاوت زندگی 
می كنند. اما جشن نوروز برای همه ي 
آن  ها مشترک است و از 10روز پيش از 
فرارسيدن نوروز، خودشان را برای اين 

جشن آماده می  كنند.«
اين هم از نوروز! اين جشــن زيبا و 
باســتانی در ايران و در بيش تر خانه  ها 
به طــور يك پارچه برگزار می  شــود، با 
تمام متعلقاتش: چهارشنبه ســوری، 
خانه  تكانی، هفت  سين، سيزده  به در و... 
و اين جمله كه شــايد بارها در آستانه 
نوروز ايرانی  مان شنيده  ايم: هر روزتان 

نوروز، نوروزتان پيروز !

بر اســاس تقويم هندی، اولين روز بهار 
به شمار می  رود( آتش  بازی می  كنيم، اما 
به جای اين كه از روی آتش بپريم، به دور 
آتش می  چرخيم و برای ســالمتی دعا 
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وقتيكلمقرمزشناساگرميشود!
آخيش،سوختم!

يكآزمايش
خوشمزه

آزمايشچرخقطار

تعطيالت كه فقط برای خوش گذراندن نيست. چند تا آزمايش ساده و علمی كه می توانيد در خانه انجام دهيد، تازه اين ها آزمايش هاي جدي و 
عبوس نيستند، تركيبي از بازي و آزمايش هستند و منتظرند كه برويد سراغشان!

در اين آزمايــش می خواهيم با خاصيت ماده  ای 
عجيب به نام  »آنتوســيانين« آشنا شويم كه از آن 
می توان به عنوان شناساگر اسيد و باز استفاده كرد. 
ماده ای كه در كلم قرمز وجــود دارد. برای اين كار 
يك چهارم كلم قرمز را خرد كنيد. مراقب باشــيد 
دست هايتان را نبريد. وقتي تكه های ريز كلم قرمز 

را در ظرفی گذاشــتيد، 
روی آن آب جوش بريزيد 
طوری كــه آب، روی كل 
كلم ها را بپوشــاند. حاال 
بايد نيم ساعت صبر كنيد 
تا كلم ها خيس بخورند و 
آب خنك شود. بعد كلم ها 
را از يك آبكش يا توری رد 
كنيــد و آِب خوش رنگی 

را كه به دســت مي آيد، نگه داريد. خب، حاال وقت 
آزمايش است. آب كلم را در سه ليوان شفاف بريزيد. 
مقداری آب ليمو در ظــرف اول، كمی آب در ظرف 
دوم و مقداري جوش شيرين در ليوان سوم بريزيد. 
اتفاق جالبی افتاد، نه؟ رنگ مايــع درون ليوان ها 

تغيير كرد، اما چرا؟
به خاطــر هميــن گفتيــم كــه آنتوســيانين 
ماده ای اســت كه از آن به عنوان شناســاگر اسيد 
و بــاز می توان اســتفاده كرد. يعنــی در مجاورت 
آن هــا رنگــش تغيير مي كنــد و نشــان می دهد 
كدام ماده بــاز و كدام اســيدی اســت. می توان 
اين آزمايــش را روي مــواد ديگر هــم انجام داد 
 و نتيجــه را با كاغذ ليتموس يا تُرنســل مقايســه

 كرد.

تا حاال فكر كرده ايــد چرخ های يك قطار به چه 
شكل هســتند؟ حتماً اين موضوع تأثير زيادی در 
حركت قطار روی ريل و به خصوص هنگام پيچيدن 
دارد. برای اين كار كافی اســت يك آزمايش ساده 
انجام دهيم. دو تــا لوله ی باريك )چيزی شــبيه 
شــلنگ( برداريد و آن را روی يك سطح شيب دار 
بگذاريد. حاال يك بطری بدون سر روی آن بگذاريد  
و آن را قِل بدهيد. از مسير منحرف شد، نه؟ دو ليوان 
پالستيكی يك بار مصرف برداريد و با چسب آن ها 
را از سر به هم بچسبانيد. اين بار آن ها قل دهيد، چه 
شد؟ حاال دو ليوان پالستيكی ديگر برداريد و آن ها 
را از ته به هم بچســبانيد. قل دادن آن ها روی ريل 

انگار با موفقيت انجام شد!
ساخت چرخ قطار يك فرآيند پيچيده است كه به 
فناوری و دانش زيادی نياز دارد. محور چرخ ها روی 
هم منطبق است. در پيچ ها طول ريل ها برابر نيست 
و اين موضوع سبب خارج شدن قطار از ريل می شود. 
به طور ساده می توان گفت چرخ هاي قطار، مخروط 
ناقص هستند و دقيقاً به همين علت است كه قطار 
مي تواند روي ريل خميده حركــت كند. برای اين 
كه در اين بــاره بيش تر بدانيد بايد كمی هندســه 
بخوانيد و مسائل مربوط به ريل قطار و چرخ هايش 

را دنبال كنيد.

چه غذای تندی، سوختم! آخيش دهانم خنك 
شد. در اين آزمايش می خواهيم ببينيم خوردن يك 
ماده ی تند مثل فلفل و يك ماده ی خنك كننده ی 
دهان مثل نعناع چه قدر دمای بدن را تغيير می دهد.

كافی است يك قرص نعناع روی زبانتان بگذاريد. 

صبر كنيد تا خوب احســاس خنكی و تازگی روی 
زبانتان احساس شــود. بعد يك دماسنج برداريد 
و دمای روی زبانتان را انــدازه بگيريد. حاال كمی 
سس تند يا فلفل قرمز روی زبانتان بريزيد. قبل از 
اين كه خيلی بســوزيد، اين بار هم دما را اندازه 
بگيريد. نتيجه چه شد؟! بله، هيچ كدام فرقی 
نكرد. ســلول های عصبی زيادی روی زبان 
وجود دارند كه تأثيــر خوراكی ها روی آ ن ها 
باعث احســاس كاذب گرما و سرما می شود. 
منتول يا اســانس نعناع، احســاس خنكی به مغز 
مخابره می كند، بدون آن كه دمای بدن كاهش پيدا 
كند. مولكولی به نام »كاپسايســين« هم در فلفل 
وجود دارد كه باعث می شود احساس داغی به مغز 

مخابره شود.

درست كردن يك دســر خوش مزه همراه با يك 
آزمايش جالب. يك بســته پودر ژله برداريد و بعد 
از مخلوط كردن با آب، آن را در چند ظرف كوچك 
بريزيــد. در يكــی از ظرف ها تكه های ســيب، در 
ديگری پرتقال، و در دو تای ديگری آناناس و كيوی 
بيندازيد. آن ها را در يخچال بگذاريد تا سرد شود. 

بعد از چند ساعت به آن سر بزنيد. چه شده است؟
ژله از نوعی پروتئين تشــكيل شــده اســت. 
مولكول های پروتئينی ژالتين زير ميكروســكوپ 
بسيار دراز هســتند. بعضی از مواد مانند آناناس و 
كيوی در خود نوعی آنزيم به نــام »پروتئاز« دارند 
كه مانند يك قيچی عمــل مي كنند و مولكول های 

پروتئين را ريز ريز می كنند. به همين دليل همان 
طور كه ديديد، مخلوط ژله با آنانــاس و كيوی به 
اصطالح، نگرفت. بد نيست بدانيد كه پروتئازها در 
بدن ما هم با خردكردن پروتئين هــا به هضم غذا 

كمك می كنند.

Ph=3 اسيدPh=7 خنثی Ph=9 باز

آزمايش بازي در تعطيالت
 آیدا ابوترابي
چاپ شده در دوچرخه ي شماره ي 692، 24 اسفند 1391
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عجيبتريندرختها

 اين روزها به راحتي  مي توان در گوشــه و 
كنار شــهر، نهال هايي را پيدا كرد كه منتظر 
كاشته شدن هستند. در روزهاي پاياني اسفند 
معموالً مي توان كســاني را ديد كه مشغول 
كاشت درخت هستند. به همين مناسبت، در 
اين صفحه برخي از درختاني را به شما معرفي 
مي كنيم كه در جهان به دليــل ويژگي هاي 

خاصشان معروف هستند.

بزرگ ترين قطر
در اواخر قرن هجدهم ميالدي در اروپا يك درخت 
شاه  بلوط در كوه اتنا در سيسيل ايتاليا، قطري معادل 
57 متر داشت. باالي اين قطر، تنه ي درخت به سه 

بخش تقسيم مي شد.

خطرناك ترين درخت
 در ســواحل كارائيب و فلوريدا  درخت انجيري  
اســت كه به شكلي استثنايي يك شــيره اسيدي و 
سمي از خود ترشح مي كند. بر اثر تماس اين شيره با 
پوست تاول هايي روي پوست ايجاد مي شود. اگر اين 
شيره با چشم تماس پيدا كند احتمال اين كه فرد را 
كور كند، بسيار زياد است. اگر كسي به ميوه آن گاز 

بزند، بايد درد زيادي را تحمل كند. 

عظيم الجثه ترين درخت
يك درخت ماموت ســاحلي كه حداقل بدنه ي 
آن27هزار مترمكعب و  وزن آن حدود 3630 تن بود، 
تا قبل از اين كه طوفاني در سال 1905 ميالدي آن را 
از جا بكند عظيم الجثه ترين درخت محسوب مي شد.

طوالني ترين ريشه ها
يك درخت انجير وحشي در آفريقاي جنوبي با 
ريشه هايي در حدود120متر، داراي طوالني ترين 
ريشه هايي اســت كه يك درخت تا كنون در زمين 

داشته است.

سريع ترين ميزان رشد
ســال 1974 ميالدي درختي در منطقه صباي 
مالزي در مدت 13ماه حدود 18متر رشد كرد، يعني 

حدود بيش از دو و نيم سانت در روز!

قديمي ترين درخت
اين درخت ماموت كه در يــك پارک جنگلي در 
كاليفرنيا پيدا شــده، قديمي تريــن درخت ماموت 
شناخته شده اســت. حدس زده مي شــود كه عمر 
اين درخت 12هزار سال باشد، هر چند كه گروهي 
معتقدند اين درخت هفت هزار سال عمر دارد، ولي 
با اين وجود، باز هم قديمي ترين درخت جهان است. 

آرام ترين ميزان رشد
درخت سدر سفيدي در كانادا، در طول 155 سال 

عمرش فقط 10سانتي متر رشد كرده است! 

بلندترين درخت
در سال 1872 ميالدي، يك درخت اكاليپتوس 
اســتراليايي حدود 150 متــر ارتفاع داشــت. اما 
بلندترين درختــي كه در حال حاضــر وجود دارد، 
يك درخت ماموت در كاليفرنيا با عمري هزارساله و 

ارتفاعي معادل 125متر است.

غول پيكر ترین درخت جهانقدیمي ترین درخت جهان

درخت انجير وحشي با ریشه هایي به طول حدود 120 متر

شاه بلوطي با قطورترین تنه

 ليال رستگار )كارشناس محيط زیست(
چاپ شده در دوچرخه ي شماره ي 456، 16 اسفند 1386

درخت آلبزیا، ركورددار سریع ترین ميزان رشد



بـاد ر    د رقصـان  شـكوفه هـــاي 
بهار در آثار هنرمندان

»پرویز كالنتري«،  نقاش، تصویرگر و نویسنده ي بزرگ كشورمان آثار زیبایي با كاهگل و با الهام از كویر خلق كرده،  این تابلو 
را ببينيد؛ تابلویي با گنبدهاي كاهگلي زیبا و درختان پرشكوفه كه از پشت دیوارها سرك كشيده اند...

مگر مي شود آدم هنرمند باشد و با رنگ و بوم و 
ابزار هنر آشنا باشد و از سوژه اي به نام بهار بگذرد.

دراين چند روزه كه دنبال آثار هنري با موضوع 
بهار بودم آثار نقاشي زيادي را ديدم و در بين آن ها 
بهارهايي را انتخاب كردم از هنرمندان برجسته؛ 
از هنرمندان بزرگ غيرايرانــي مانند ون گوگ و 
پيسارو تا نقاشان و هنرمندان برجسته ي كشورمان 
مثل فريده ي الشــايي، محمود جوادي پور، احمد 
اسفندياري، محمدعلي ترقي جاه، پرويز كالنتري 

و...  
در اين تابلوها فضاهاي بهاري را مي توان ديد. 
اميدوارم با ديدن اين آثار بهــار را بيش تر لمس 
كنيد. من كه بوي علف هاي تازه  و گل هاي وحشي 
را حس كردم. صداي پر خروش رودها را شنيدم. 
دامن دامن گل و ريحان چيدم  و باد كه وزيد هزاران  

شكوفه ي رقصان در باد را  ديدم...

این اثر عجيب و غریب سوررئال زیبا، كار »جاسك یركا« هنرمند لهستاني است.  در 
كارنامه ي او كلي كارهاي جالب وجود دارد. در این اثر فصل  هاي سال دیده مي شوند و 

بهار را كه از همه زیباتر است.

در كارهاي »ونسان ون گوگ«، هنرمند هلندي، پرتره، مناظر طبيعي و طبيعت بي جان دیده مي شود. 
او در طول زندگي در گمنامي و فقر به سر برد، اما بعد از مرگش به شهرت رسيد. ون گوگ در این اثر به 

بهار مي پردازد. به رنگ آبي زیباي زمينه نگاه كنيد و به شكوفه هایي كه دریایي از انرژي دارند.

سبك كار هنري »ادموند«، هنرمند فرانسوي، نئوامپرسيونيسم است. در كارهاي او طبيعت 
حضوري چشم گير دارد. ببينيد نقاش چه طور حس بهار را در این اثر به ما منتقل مي كند؟  

ضربات  قلم مو را روي بوم حس مي كنيد؟

این گلدانِ پر از بنفشه، 
حس بهار را در انسان بر 

مي انگيزد. كاري از »محمود 
جوادي  پور« هنرمند 

پيشرو كه پایه گذار جنبش 
نقاشان نوگراي ایراني 

است. او در نقاشي، گرافيك 
و چاپ سنگي نوآوري هاي 

بسيار داشت.
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 فریبا خاني
چاپ شده در دوچرخه ي شماره ي 825، 20 اسفند 1394



جشن هاي بهاري، مخصوصًا جشن شكوفه هاي گيالس ژاپني ها معروف است. 
»توشي یوشيدا« هنرمند ژاپني با این اثر ما را به ژاپن مي برد، پيش مردماني كه مثل  

ایرانيان آمدن بهار را جشن مي گيرند.

 این تك درخت زیبا با گل  و شكوفه... با زمينه اي خالي و خورشيد ساده،  كاري از  زنده یاد
 »فریده ي الشایي« است. كارهاي انتزاعي او بسيار دوست داشتني اند. 

»كامي پيسارو«،  هنرمند دانماركي فرانسوي، یكي از بزرگ ترین نقاشان جهان 
است و بنيان گذار امپرسيونيسم...

خانه ها، درخت ها  و رنگ سبز براق كشتزارها را نگاه كنيد! چه قدر بهاري اند. درخت 
با شكوفه هاي  سفيد در كنار گل هاي زرد، سپيدارهاي زیبا، دود كش ها و اجاق هاي  

روشن خانه را مي توانيد حس كنيد؟ »هنري مارتين«، هنرمند فرانسوي كه یك نقاش 
نئوامپرسيونيسم است؛ دراین اثر همه ي ما را مهمان یك بهار زیبا مي كند.

 زنده یاد »احمد اسفندیاري«، یكي از پایه گذاران هنر مدرن در ایران، آثاري ساده 
و زیبا آفریده است. او در این اثر ما را به بهار ایراني و گشت و گذار هاي ایرانيان در 

روز سيزده بدر مي برد.

 »جان گروور«، عكاس آمریكایي، نمایي از شكوفه هاي بهاري را در این تصاویر نشان مي دهد.
 این اثر در گنجينه ي موزه ي هنرهاي معاصر نگه داري مي شود. او نقاش آبستره )انتزاعي( هم 

هست،  اما عكس هایش مشهورترند!

این  یكي از كارهاي »محمد علي ترقي جاه« 
است كه مرا به یاد بهار مي اندازد. یك گلدان 

پر از گل خروس و نقاشي هاي كم رنگ 
پيرامونش. او هنرمند صلح  است. حتمًا 

اسب هاي نيمه تمام او را دیده اید كه چه قدر 
زیبا كنار هم قرار مي گيرند. كارهاي 

این هنرمند در موزه ها و نمایشگاه هاي 
معروف جهان به نمایش درآمده...

این هنرمند با نگاه به سنت و با بياني مدرن 
به سبكي زیبا رسيده است.
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گفت و گو با »مارتين اسكورسيزي«، كارگردان فيلم »هوگو«

»هوگو« براي اين كه درباره ي فيلم محبوب پدرش »سفر به ماه«، اطالعاتي به دست بياورد به كتابخانه ي آكادمي فيلم فرانسه رفته و با 
كمك دوستش »اِتي يِن« كتاب »اختراع رؤياها؛ ماجراي ساخت نخستين فيلم ها« را پيدا كرده است. 

»هوگو« تمام تالشش را مي كند كه زحمت هاي پدرش بي نتيجه نماند. او سعي دارد 
به تنهايي آدم آهني را تعمير كند. 

»هوگو« بايد هر روز به تمام ساعت هاي ايستگاه قطار پاريس سركشي كند و همه ي آن ها را 
كوك و تنظيم كند تا كسي از ناپديدشدن عمويش بويي نبرد و او را به يتيم خانه نفرستند.

»مارتين اســـكورسيزي« 
كارگردان 70ساله اي است با 51 
فيلم كوتاه، مستند و سينمايي، 
كه هميشه او را با نام فيلم هايي 
مثل »راننده ي تاكســي«، »گاو 
خشمگين«، »سلطان كمدي«، 
»رفقاي خوب«، »دار و دسته ي 
نيويوركي« يــا فيلم »رفتگان« 

مي شناسيم.
 اما اين بار، او برخالف هميشه 
فيلمي را بر اســاس يك رمان 
نوجوانان به نــام »اختراع هوگو 

»مارتين اسكورسيزي« هفتاد ساله پيش از اين هشت بار نامزد دريافت جايزه ي اسكار 
شده بود كه يك بار برای فيلم »رفتگان« جايزه ي بهترين كارگرداني را برد.

»هوگو« و »ايزابل« هر دو عاشق سينما هستند. آن ها قاچاقي براي ديدن فيلم »ميليون« 
به كارگرداني »ُرنه كِلِر« به سينما رفته اند. 

كابره« ساخته و همه را غافل گير 
كرده است.

 او مي گويــد هنگامي كه اين 
كتاب را بــراي دختر نوجوانش 
مي خوانده، عالقه ي دخترش به 
ماجراهاي اين كتــاب را ديده و 
تصميم گرفته اين كتاب را به فيلم 

تبديل كند. 
فيلم سه بعدي »هوگو« پيش از 

اين جايزه ي بهترين كارگرداني را از 
»ُگلدن گالب«، به همراه 25جايزه ي 
بين المللي ديگر برده و حاال نامزد 
11 عنوان جايزه در آكادمي اسكار 
اســت و عالوه بر آن براي اولين بار 
به عنوان يكي از پنج فيلم سه بعدي 
در سي امين جشنواره ي بين المللي 
فيلم فجر به نمايش در آمده است. 
به هميــن مناســبت، ترجمه ي 

گفت و گويي كوتاه با سازنده ي اين 
فيلم را برايتان مي آوريم.

شــما كارگــردان فيلم هايي 
مثــل »راننــده ي تاكســي« و 
»گاو خشمگين« هســتيد و حاال 
»هوگو« را ســاخته ايد. چه شد كه 
 به فكر فيلم سازی برای نوجوانان 

افتاديد؟
ايــده ي زندگــی پســری در ميان 
ديوار ها، ُسر خوردنش به داخل و خارج 
چرخ دنده هاي يك ساعت؛ اين زندگی 
آدم های زير ســقف يك ايستگاه قطار 
بزرگ، دورنمای نقاشی از ستارگان بود و 

همه ي اين ها خيلي جذاب بود.
پــس جذابيــت اوليــه ي آن 
برمی گردد بــه خلــق نوعی از 

زيبايی شناسی فانتزی؟
خب »هوگو« واقعاً يك فيلم فانتزی 
نيســت. فيلمی از نوع »نارنيا«، »هری 
پاتر« يا »ارباب حلقه ها« نيســت. شما 
قرار است آدم هايي را با اتفاق هاي كاماًل 
واقعی ببينيد. در فانتزي، شما اژدهايی 
را تصور مي كنيد كه از ميان پنجره ظاهر 
می شود و وارد اتاق می شود. از دهانش 
شــعله های آبی رنگي بيرون می دهد و 

چشم هاي زمردين زيبايی  دارد.
اما بــا هوگو، فانتــزی در فكر و قلب 
شما بســيار واقعی جلوه مي كند. او يك 
مكانيك اســت و با مكانيسم ها سروكار 
دارد؛ حاال چه در مورد ســاعت ها، چه 
بخش های داخلی ايســتگاه و قطارها و 

چه آدم آهنی اش باشد. 
 فيلم برداری بيش تر بخش هاي 
فيلم را در استوديوي »ِشِپرتون« 
در خارج از شهر لندن انجام داديد. 
در اين دكور ها، چه نماهايي از شهر 

واقعی پاريس را در نظر داشتيد؟
ما يــك ايســتگاه قطار بر اســاس 

ايســتگاه های قطار »نــورد«، »ليون« 
و »مون پارنــاس« ســاخته بوديــم 
كــه حــاال هيچ كدامشــان وجــود 
ندارنــد. مــا از نشــانه های تصويــری 
موجــود در فرهنــگ فرانســوی در 
 دهــه ي 20 و اوايــل دهــه ي 30،

فيلم های كوتاه ساخته شده توسط آن ها، 
كمدی های »ُرنه ِكلِــر«، »زير بام های 
پاريس« و »آزادی از آن ماســت« ايده 

گرفتيم و پاريسی ســاختيم كه واقعاً 
پاريس نيســت! بيش تر يك احساس 

آمريكايی از پاريس است. 
به عنوان شوخی من سؤال می كنم: 
»ما از كجا بفهميم كه اين شهر پاريس 
اســت؟« همان زمان جواب مي دهم: 

»يك برج ايفل داخلش بگذار!«
در بيش تــر فيلم هاي شــما 
شــوخي هاي بامزه ا ي وجود دارد 
كه بزرگ ترهــا مي فهمند. براي 
شما سخت نيســت كه حاال بايد 
 براي نوجوان هــا بامزه تر از قبل 

باشيد؟
فكر نكنم اين طور باشد. شوخی به 
زمينه ي فيلم بستگي دارد. اگر شما به 
من بگوييد مردی كه هر هفته برای زدن 
بانك مثل شخصيت كارتوني »گامبی«، 
لباس می پوشد بانمك است، به نظرم 
دستبرد زدن به بانك بامزه نيست، بلكه 
لباس كارتوني دزد بامزه است. بخش 
اصلي داستان هوگو، ارتباط هوگو با پدر 
مرده اش است. اين خيلی جدی تر از آن 

است كه بتواند بامزه باشد.
چــه تجربه هــای جالبی در 
 جريان ساختن فيلم هوگو برايتان 

پيش آمد؟

لــذت بخش ترين زمــان، مربوط 
می شد به ساختن استوديوی شيشه ای 

»ُژرژ ِملی يِس«. 
ما صحنه هايــي از فيلم هــای ژرژ 
ملی يــس را بــه بهترين شــكلی كه 
مي توانستيم بازسازي و بازآفريني. مثاًل 
بخش زير آب فيلــم »قلمروي پريان« 
را كه در فيلم مي بينيــد، ما بازآفريني 

كرده ايم.

و بزن! مارتى؛ عينكت ر
 ترجمه ي نسترن مولوي
چاپ شده در دوچرخه ي شماره ي 639، 20 بهمن 1390



17پنج شنبه، 7 فروردين 1399، سال بيستم، شماره ي الكترونيك 22، ويژه ي نوروز 1399 .......ویژه ی نوروز 99

»هوگــو« شــايد يكــي از بهترين 
كتاب هايي باشد كه در قرن جديد براي 
نوجوان ها نوشته شده اســت. ماجراي 
هيجان انگيز آن و روايت ســينمايي اش 
با انبوهــي از تصويرگــري ، مي تواند هر 
نوجواني را مجذوب خود كند؛ حتي اگر 

اهل كتاب خواندن نباشد!
»هوگــو« برعكــس نــام كتابــش 
يك مخترع نيســت. در واقع نام كتاب 
»اختراع هوگو كابــره« يك نام انحرافي 
اســت كه خواننده تا صفحه هاي پاياني 
كتاب، به اصل ماجــرا پي نبرد! هوگو در 
واقع يك تعميركار جســت و جوگر است 
تا يك مخترع! او عاشــق چرخ دنده ها و 
ساعت هاست و در خانواده اي به دنيا آمده 

كه همه ي آن ها ساعتچي بوده اند.
هوگو حتي بــه معني دقيــق كلمه 
»قهرمان« داســتان هم نيست! هر چند 
همه چيز حول زندگــي او مي گذرد، اما 
قرار نيست چيزي از زندگي هوگو براي 

ماجراي یك سينماي كاغذي!
درباره ي كتاب »اختراع هوگو كابره«

خواننده كشف شــود و حتي بعد از پايان 
كتاب، اطالعات خواننــده از هوگو چيزي 
بيش تر از آن اطالعاتي نيست كه در اوايل 

كتاب به دست آورده!
»برايان ِسلزنيك«، نويسنده و تصويرگر 
آمريكايي اين كتاب، در واقع مي خواسته 
كتابي درباره ي »ژرژ ِملي يِس« جادوگر و 
رؤياپرداز بزرگ سينماي صامت بنويسد. 
او در كتابــي دربــاره ي آدم آهني هــاي 
مكانيكي اي مي خواند كــه ملي يس قبل 
از آن كــه فيلم ســاز بشــود، هنگامي كه 
شعبده باز بوده، آدم آهني مي ساخته است. 
آدم آهني هاي مكانيكي اي كه كوكي بودند 
و وقتي كوک مي شــدند، مي توانســتند 
كارهاي بامــزه اي انجام دهنــد. اما طي 
حادثه اي همه ي ايــن آدم آهني ها از بين 
مي رونــد و فراموش مي شــوند. او به اين 
نتيجه مي رسد كه چه قدر جالب مي شود 
اگر پسر نوجواني يكي از اين آدم آهني ها را 
پيدا كند و بر همين اساس قصه ي »هوگو 

كابره« را مي نويسد.
»ژرژ ملي يــس« يكــي از بزرگ ترين 
كارگردانان فيلم هاي صامت اســت. او از 
نخستين كساني اســت كه به اين نتيجه 
مي رسد كه مي شود از سينما براي نشان  
دادن چيزهايــي كه واقعي نيســتند هم 

استفاده كرد و رؤيا را به سينما وارد كرد.
»رونه تابار« در كتاب »اختراع رؤياها، 
ماجــراي ســاخت نخســتين فيلم ها« 

مي نويسد:
 »ژرژ ملي يس، فيلم ســاز، كار خود را

 به عنوان شعبده باز آغاز كرد. او در پاريس، 

يك تئاتر شعبده بازي داشت. ارتباط او با 
كار شــعبده بازي باعث شد تا دريابد كه از 
رســانه ي جديد يعني فيلم، چه كارهايي 
ساخته است. او از نخستين كساني بود كه 
نشان داد حتماً الزم نيست فيلم، زندگي 
واقعي را به نمايش بگذارد. او به ســرعت 
دريافت كه فيلم از قدرت تســخير رؤياها 
برخوردار است. شــهرت و اعتبار ملي يس 
 در تكميــل ترفنــد جايگزينــي بود كه

 به كمك اشيا  مي توانستند روي پرده ظاهر 
يا غيب شــوند؛ يعني همان حالتي كه در 
شــعبده بازي و جادوگري پيش مي آيد. 
اين ترفند براي هميشه چهره ي سينما را 

دگرگون كرد.«
* از متن كتاب

در واقــع »ژرژ ملي يس« از كســاني 
بود كه بــراي اولين بــار از جلوه هاي ويژه 
در فيلم هايش اســتفاده كــرد و در طول 
زندگي اش بيش از 500 فيلم كوتاه صامت 

ساخت. 

داستان هوگو در سال 1931 در پاريس 
مي گذرد؛ يعني يك ســال بعد از نوشــته 
شدن كتاب »رونه تابار« و شش سال قبل 
از مرگ »ژرژ ملي يس«. او پسر 12 ساله ي 
يتيمي است كه در داالن هاي ساعت هاي 
ايستگاه قطار پاريس زندگي مي كند و براي 
اين كه كسي از وجود او با خبر نشود، مانند 
عمويش كه مدتي است او را ترک كرده، هر 
روز بايد تمام ساعت هاي ايستگاه را كوک 
و روغن كاري كند. او در كنار اين كارش، به 
دنبال تعمير آدم آهني اي است كه پدرش 
زمان تعمير آن در آتش سوزي كشته شد و 
مي خواهد به رازي پي ببرد كه فكر مي كند 
او را به پدرش مي رساند، در صورتي كه او را 
به »ژرژ ملي يس« مخترع اين آدم آهني ها 

مي رساند و زندگي اش را تغيير مي دهد.
»برايــان ســلزنيك« بــراي اين كه 
اداي ديــن خــود را بــه »ژرژ ملي يس« 
كامل كرده باشــد، كتابــش را در قالبي 
نامتعارف چــاپ كرده اســت. كتابي كه 
كاماًل مثــل فيلم هاي ســينماي صامت 
است. از كادرهاي حاشيه دار ديالوگ ها تا 
تصويرهاي پي در پي اي كه كتاب را شبيه 

به فيلم سينمايي مي كند كه »انتشارات 
افــق« عنــوان »ســينمارمان« را براي 
اين قالب داســتاني انتخاب كرده است. 
سلزنيك سه ســال، تمام تالشش را كرد 
كه يك فيلم سينمايي را روي كاغذ بياورد 
و حاال »مارتين اسكورسيزي« كتاب او را 
به يك فيلم سينمايي واقعي و سه بعدي 

تبديل كرده است.
اين كتاب را »رضــي هيرمندي« به 
فارســي ترجمه كرده و »انتشارات افق« 

آن را منتشر كرده است.

»هوگو« موش آبي كوكي اي را كه شكسته بود، تعمير كرده و آقاي »ژرژ« در حال 
كوك كردن موش كوكي است.

كليد كوك كردن آدم آهني! اين كليد تمام 
رازهاي داستان را آشكار مي كند!

كارگردان: مارتين اسكورسيزی 
بازيگران: آســا باترفيلد )هوگو(، 
ِكلويي گريــس موِرتــز )ايزابل(، بن 
كينگزلی )ژرژ ِملي يِس(، ساشا بارون 
كوهن )نگهبان متــرو(، جود الْو )پدر 
هوگو(، ِري وينســتون )عمو ِكلود( و 

كريستوفر لي)آقاي البيس(.
خالصه ي داســتان: هوگو پسر 
يتيمي اســت كه به دنبال كشف رازي 
پيش مي رود و در نهايت اين راز، زندگي 

او را عوض مي كند.

هوگو

كاركردن مثل فيلم هــاي ملی يس 
خيلي جــذاب اســت و به خصوص با 
دســتی رنگ كردن فيلم هاي سياه و 
سفيد، خطوط درخشان و زنده می شوند. 
ما به شــيوه ي ملی يس، پنج شش روز 
فيلم برداری كرديم و اين يكی از بهترين 
بخش هايی بود كه تــا به حال 

فيلم برداری كرده ام.

چه شد كه به فكر ساختن فيلم 
سه بعدی افتاديد؟

من از 1953، زمانی كه12 سال داشتم 
از طرفداران سينمای ســه بعدی بودم. 
فيلم هايي مثل »اين از ســياره ای ديگر 
آمده« و »هيوالي مرداب سياه« واقعاً در 
نمايش سه بعدی زيبا بودند. شما احساس 
می كنيــد روی صحنه درســت در كنار 
شخصيت ها قرار داريد. اين تجربه ي كاماًل 
متفاوتی اســت؛ متفاوت از ديدن تئاتر و 

متفاوت از ديدن فيلم هاي دو بعدی.
جای خالی فيلم هاي ســه بعدی 
را در فاصله ي اين 40 ســال حس 

نمی كنيد؟
چــرا، دقيقاً حس مي كنم! شــوخی 
نمی كنم. بر عكس خيلي  از كارگردان ها 
فكر مي كنم اين فاصلــه خيلي طوالني 

باشد.
برای ديــدن فيلم ســه بعدی 
مجبوريد از عينك های مخصوص 

استفاده كنيد؟
بله و بار ها شده كه گفته ام: »به خاطر 
خدا، فوكوس به ســمت باالســت؟ چه 

اتفاقی برای فوكوس افتاده؟!«
هميشــه همان موقــع يك نفر بهم 

يادآوري كرده: 
»مارتی، عينكت رو بزن!«

 »هوگو« هميشه مجبور است مراقب باشد تا مأمور سخت گير ايستگاه قطار،
 او را پيدا نكند. چون يا به زندان مي افتد يا بايد به يتيم خانه برود.

اسكورسيزي از روي كتاب به» آسا باترفيلد« )هوگو( و» كِلويي گريس موِرتز« )ايزابل(، 

صحنه را توضيح مي دهد.
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نگاهي به 13مكان ديدني و كم ترشناخته شده ي ايران

اگر دلتان هوای دشتي پر از گل
و جنگلي بكر و دست نخورده را كرده، 
خوب است سري به استان اردبيل  و 
جنگل زیبا و جذاب »فندقلو« بزنيد.

این جنگل زیبا در 10 كيلومتری شهر 
نمين قرار دارد و بيش از 19 گونه ی 

گياهي جنگلي مانند فندق، ممرز، راش، 
بلوط ، بلند مازو و بيدمشك را در خود 

جاي داده است. البته شمار درخت هاي 
فندق خيلي بيش تر است و به همين 

دليل به نام جنگل فندقلو مشهور شده 
است. سوسن چلچراغ و بابونه نيز از 

پرتعدادترین گل هاي دشت هاي وسيع 
فندقلو است. 

گفته مي شود استخر آب گرم 
»ميشه سویی« در این جنگل، خاصيت 

درماني فراواني دارد.

»قلعه دختر ساوه« یا »قيز قلعه« 
در استان مركزي مسير جاده ي 

ساوه به همدان قرار دارد. این قلعه 
از شگفت انگيزترین آثار معماری 
باستاني ایران در نقاط مرتفع و 

سخت گذر ایران است. این قلعه از دو 
بخش اصلی دژ دفاعی و قصر تشكيل 

شده كه در مجموع حدود سه هزار 
مترمربع مساحت دارد.

كاخ و موزه ي »باغچه جوق« یا كاخ 
ماكو در آذربایجان غربي، متعلق به 

دوره ي قاجار است و در دو كيلومتری 
جاده ي ماكو به بازرگان قرار دارد. این 
كاخ درميان باغ بزرگی با درختان كهن 

گوناگون قرار گرفته و مكان زیبایي 
براي گردشگري است. 

»سي سخت«، شهري زیبا و 
كوهستاني با چشمه هاي طبيعي 

و متنوع در استان كهگيلویه و 
بویراحمد است. این شهر در دامنه ي 

كوه دنا، بلندترین قله ي رشته كوه 
زاگرس جای گرفته و در فصل بهار، 
كوهستاني دیدني و جذاب دارد كه 

نباید آن را از دست داد.

»چغاخور«، تاالبی در شهرستان 
بروجن در استان چهارمحال و 

بختياری است. این تاالب زیبا در مسير 
جاده ي شهركرد به خوزستان قرار 

گرفته و از شهركرد حدود 65كيلومتر 
فاصله دارد. چشم اندازهای زیبا و 

انواع پرندگان مهاجر، گردشگران را به 
سمت این تاالب مي كشاند.

سرزمين بي انتها
ايران بزرگ است و سفركردن در آن انتهايي ندارد. اگر هرروز سال هم ايران گردي 
كنيم، باز هم نمي توانيم تمام نقاط ديدني ايران را ببينيم. بدتر اين كه عادت كرده ايم 
در سفرهاي نوروزي مان، كارهاي تكراري بكنيم و مكان هايي را كه چندبار ديده ايم، 
دوباره ببينيم. اما همه ي ايران در تخت جمشــيد و دماوند و ساحل درياي خزر و 
چهل ستون و بيستون و ابيانه و... خالصه نمي شــود. چه قدر خوب است، هربار كه 
با خانواده به ســفر مي رويم، جاهاي جديدي ببينيم و كشــف كنيم؛ درست مثل 
گردشگران واقعي. به همين مناسبت در اين دو صفحه، نگاهي مي اندازيم به 13مكان 
طبيعي و تاريخي ديدني ايران كه كم تر آن ها را مي شناســيم يا كم تر درباره شان 

خوانده ايم و دل همين صفحه ها به آن ها سري مي زنيم.
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وقتي روبه رویشان قرار مي گيري
احساس مي كني در یكي از فيلم هاي 

علمي تخيلي و فضایي ایستاده اي. این 
كوه هاي عجيب و غریب به »كوه هاي 

مریخي« یا »كوه هاي مينياتوري« 
مشهورند و در نزدیكي چابهار در 
استان سيستان و بلوچستان قرار 
دارند. رسوبات آهكی، بقایای بدن 
جانداران دریایی به همراه ماسه و 

خاك رس، مواد اصلی تشكيل دهنده ي 
رسوبات این كوه ها هستند. در این 
كوه ها انواع فسيل آبزیان پيدا شده 
كه ثابت می كند كوه های مریخي 
در گذشته زیر آب قرار داشته اند. 

هم چنين به دليل نزدیكي این كوه ها 
به دریا، نمی توان اثر جزر و مد را روی 

آن ها نادیده گرفت.

 علي مولوي
چاپ شده در دوچرخه ي شماره ي 918، 24 اسفند 1396
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»پل شكسته« یا »پل شاپوری« كه در 
لهجه ي لری »طاقه پيل اِشكه سه« 

خوانده مي شود، یكی از شاهكارهای 
معماری دوره ي ساسانيان است و 
در جنوب شهر خرم آباد، در استان 

لرستان قرار دارد. این پل عامل ارتباط 
غرب استان لرستان )طرهان( با شرق 

و از آن جا با خوزستان و تيسفون، 
پایتخت ساسانيان بوده  است. 

شاید هرگز نام »دیوار بزرگ گرگان« را 
در استان گلستان نشنيده باشيد. این 
دیوار كه به »دیوار بزرگ اسكندر« و 

»دیوار سرخ« هم مشهور بوده، بقایاي 
دیواري باستاني است كه پس از دیوار 
بزرگ چين، بزرگ ترین دیوار دفاعي 

جهان به شمار مي رفته است.

در ایران چندین معبد با نام »معبد آناهيتا« وجود دارد، مثل معبد آناهيتا 
دربيشاپور و رفنسجان. اما معبد آناهيتا در كنگاور، در ميانه ي راه امروزی همدان 

و كرمانشاه و بر سر راه تاریخی »هگمتانه« قرار گرفته  است. 
معبدهاي آناهيتا متعلق به آناهيتا، الهه ي پاكی و محلی برای نيایش آب بوده كه 

یكی از چهار عنصر مقدس و مورد احترام ایرانيان باستان بوده است.
این معبد برای استفاده از آب رودخانه ي شاپور ساخته شده و مكعب شكل است. 

در بين سنگ های حجاری شده ي این بنا، هيچ مالتی وجود ندارد و این سنگ ها با 
بست های آهنی به هم متصل شده اند.

»لََوندِویل« در استان گيالن در نزدیكي 
آستارا، شبيه به بهشتي روي زمين 
است. مناظر زیبا و چشم نواز این 

منطقه در همه ي فصل ها دیدني است. 
از زیباترین دیدني هاي این منطقه 

»آبشار التون« یا آبشار لوندویل است 
كه نزدیك به 105متر ارتفاع دارد.

»دهكده ي چوبين«، نام محلی در 
یكی از روستاهای نيشابور در 

استان خراسان رضوی است. این 
دهكده ي چوبی بی همتا به همت 

زنده یاد مهندس »حميد مجتهدی« 
از نوادگان  عالم بزرگ شيعه، آخوند 
مالمحمدكاظم خراسانی بناشده كه 

»مسجدچوبي« یكي از ساختمان هاي 
آن است.

»هودو«، اصطالحي در زمين شناسي است و به ستوني از رسوبات آبرفتی گفته 
می شود كه در زیر تخته سنگی قرار گرفته است. این پدیده ي طبيعي بيش تر در 

آمریكا و كانادا دیده مي شود، اما در ایران هم وجود دارد. شناخته شده ترین هودو 
در ایران در شهرستان ماه نشان در استان زنجان قرار دارد كه مردم محلي از گذشته 
به آن  »دودكش جن« مي گویند، چون معتقدند دیوها و جن ها آن ها را ساخته اند. 
قلعه ي »بهستان« یا »تخت دیو« هم در نزدیكي دودكش جن قرار دارد و ساخت آن 

منسوب به دوره ي ساساني است.

»باراجين«، منطقه ای در شمال 
شهر قزوین است كه از ابتدای آزادراه 
قزوین به زنجان شروع مي شود و تا 
دامنه های البرز غربی امتداد دارد. 
»دهكده ي طبيعت« در باراجين، 

اكوپاركي بسيار بزرگ و متنوع است و 
بيش از سه هزار نوع گونه ي جانوري 
را در خود جاي داده است. دیدن این 
دهكده مي تواند براي هرمسافري 

تجربه ي شگفت انگيزي باشد.
گفتني است به تازگي، »وركان« 

یوزپلنگ معروف استان گلستان نيز 
به این اكوپارك منتقل شده تا فضاي 

بهتر وبزرگ تري براي زندگي و 
ادامه ي حيات داشته باشد.
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كافي ا ست يك مدل موي گيردار و يك شلوار گيردار و يك جفت كفش گير دار داشته باشيد ... كل عمرتان برفناست...

 اين چه
 مدل موييه؟!

 اين چه
 شلواريه؟!

 اين چه
كفشيه؟!

اين چه 
مدل مو و 

 اين چه
شلواريه؟!

اين چه 
مدل مو و 

 اين چه
كفشيه؟!

اين چه 
شلوار و 
اين چه 
كفشيه؟!

اين چه مدل مو
 و اين چه شلوار

 و اين چه كفشيه؟!

 باريكال پسرم، 
يه  ذره شبيه آقاها 

شدي...

آزمايش اول: اگر ارتفاع مثلث  گير را كم  كنيم چه 
اتفاقي مي افتد؟

آزمايش دوم: كم كردن قاعده ي اين مثلث و نزديك كردن 
آن به صفر است. دراين صورت عامل گيردهنده و عامل 

گيرافتنده به هم نزديك مي شوند...

آزمايش چهارم: زاويه ي آلفا را كم 
مي كنيم. در اين صورت ، عامل گيردار 

و عامل گيردهنده به هم نزديك 
مي شوند...  

گيرشناسي، علمي  است
جديد. پدر علم 

گيرشناسي، نوجواني 
است قد خود شما.

قانون اول وي، گيردادن را ناشي از 
سه عامل مي داند، كه به »مثلِث گير« 

معروفند.

وي نتيجه ي آزمايش هاي خويش را منتشر كرده است...

باباجون شمارو دوست دارم، اما 
 مدل موي گيردار و كفش گيردار

  و شلوار گيردار رو هم 
دوست دارم...

پسرم...
من اگه 

چيزي مي گم 
به خاطر 
خودته...

برو ديگه اون 
ريختت رو 
نبينم...!

آزمايش سوم: تبديل مثلث به مربع است...

اما قانون دوم وي مي گويد كه اين مثلث هميشه 
همراه بشر خواهد بود...

البته به اين معنا كه گيرافتنده هم، روزي خود به جايگاه 
گيردهنده خواهد رسيد...

بابا جون من توي اين سن، تازه 
منظورتون رو درك كردم...

اين چه مدل مو
 و اين چه شلوار

  و اين چه 
كفشيه؟!

بس كن َمرد!
اين همه از پسرم ايراد نگير! 

عوضش درسش خوبه...اخالقش 
خوبه... حاال ريختش مثل آدم 

نيست... عيب نداره...

خودمونيما...
عجب تريپ خفنيه...!

اين چه مدل مو
 و اين چه شلوار

 و اين چه كفشيه؟!

حاال مي تونم
سر پسر خودم 

تالفي كنم...!

بچه... اين چه 
ريختيه براي خودت 

درست كردي؟!

چاپ شده در دوچرخه ي شماره ي 673، 4 آبان 1391

آزمايش پنجم: كم كردن اندازه ي 
زاويه ي بتا است. در اين صورت، 
عامل گيردار و عامل گيرافتنده به 
هــم نزديك مي شــوند و فاصله ي 
نســبي عامل گيردهنــده از عامل 
مي شــود. زيــاد  گيرافتنــده، 

)توصيه ي جدي: صبــح جمعه اين 
آزمايش را انجام ندهيد.(


