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ويژه ي  نوجوانان، سال بيستم، شماره ي 989، پنج شنبه 11 ارديبهشت 1399،  6 رمضان 1441، 30 آوريل 2020، ضميمه ي شماره ي7930 همشهري

چرخ اول

لطفًا حق کپی رایت بامیه را رعایت کنید!
  طوبا ويسه

اول، همان طور که ما مجبور شدیم 
در خانه بمانیم و نــان بربری و لواش و 
باگت بپزیم؛ مســئولیت  درست کردن 
زولبیا و بامیه را هم به فهرست کارهای 
خانه اضافه کردیم. بعد از آن همه حجم 
ویدیو و صداهای ضبط شده ی معلم ها، 
براي تنوع الزم دیدیــم که تغییری در 
زندگی بدهیم.  البتــه از آن جایی که 
در هرکاری باید خالقیت باشد و بدون 
خالقیت زندگی معنا ندارد و هم چنین 
برای  ایجاد بدنی سالم و صد البته روحی 
سالم تر، با اجازه بامیه ها را در شهِد شکر 
نریختیم. پدرم گفــت: »این که دیگر 
بامیه نیســت!« گفتیم: »چیســت؟« 

گفت:»چوروس..!« 
- جل الخالق، چوروس دیگر چیســت؟ 
پدرم کــه به خاطر کارش چندکشــور 
دنیا را دیده توضیح داد: »این مردمان 

اعالم برنده های مسابقه ی 
نوروزي »تنها در خانه«

تامیتوانیم
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میمانیم

45

اروپا، به ویژه اسپانیایی ها به این بامیه ی 
ما رنگ و لعاب مدرن داده اند و تبدیلش 
کرده اند به یک میان وعده ی خوش مزه 
به نام چوروس. یعنی بامیه ای که درون  
شهد و شکر نباشد؛ عوضش با کمی خاک 

قند یا ُسس شکالت تناول می شود.«
من و بــرادرم  از این ماجــرا کمی تا 

اندکی به فکر فرو رفتیم، یعنی چه؟
ما متوجه نکته ی مهم و حیاتی  شدیم 
که تا آن لحظه از آن غافل بودیم.  یعنی 
اروپایی هایي که مــا را متهم می کنند 
که ما کپی رایت )حــق تکثیر( را رعایت  
نمی کنیم؛ خودشان هم حق کپی رایت 
بامیه را رعایت ننموده اند و ما می توانیم 
از این جماعت شــکایت کنیم. القصه، 
بنده و بــرادرم در ماه رمضان امســال 
به جای خریدن زولبیا و بامیه  از قنادی  
سرکوچه، خودمان دست به کار شدیم و 

چوروس را هم کشف کردیم  و سفره ی 
ماه مبارک رمضان با این زولبیا و بامیه ی 

ایرانی اروپایی زیبا و دل نشین شد. 
دوم، یادش به خیر ماه مبارک  رمضان 

در شهر چه خبرها بود...
اصاًل امســال ماه مبــارک رمضان، 
با همه ی ســال ها فرق دارد. سال های 
پیش اگریادت باشــد به نمایشگاه های 
ماه رمضان می رفتیم. نمایشــگاه قرآن 
که در مصــالی امام خمینــیره برگزار 
می شــد، یکی از مهم ترین اتفاق ها بود. 
از کارگاه ها، نمایش ها  و نمایشگاه های 
عکــس مــاه مبــارک رمضــان دیدن 
می کردیم. به بخش فــروش کتاب هم  
می رفتیــم؛ اما امســال چه؟ امســال 
به خاطر کرونا نمایشــگاه  قرآن برگزار 
نمی شود!راستی یادش به خیر، پارسال 
ماه رمضــان برج میالد رفتیم. امســال 

بازدید از برج میالد انجام نمی شــود. 
اما جشــنواره های مختلفی به شــکل 
مجازی از سوی شــهرداری و سازمان 
فرهنگی هنــری شــهرداری برگــزار 
می شــود.مثاًل هفتمین جشــنواره ي 
تک نوازی ســاز دف در رده ی ســنی 
۱۳ تا ۱۹ سال به همت فرهنگ سرای 
بهمن به صورت آنالین برگزار می شود. 
مهلت ارسال آثار تا 26 اردیبهشت است. 
آدرس سایتfarhangsara.ir   است.

  از خبرهای خوب این روزها انتشار 
2۳ کتاب صوتی از سوی کانون پرورش 
فکــری کــودکان و نوجوانان  اســت.

گالری گلســتان هم برای کودکان در 
قرنطینه مسابقه ی نقاشی برگزار کرده.

 سوم، کرونا یک ویروس است، اگر 
روزه می گیرید؛ حواستان باشد که در 
ساعت افطار و ســحری مایعات زیادی 
بنوشید تا بدنتان آسیب نبیند.  خاله ی 
من که مشاور تغذیه است به من گفت 
بخش مهمی از آب بــدن را می توان با 
خوردن میوه در بدن ذخیره کرد؛ پس تا 
توانستید  در هنگام سحر و افطار مایعات 

و میوه نوش جان کنید... 

به بهانه ی درگذشت 
سوسن طاقدیس، 

نویسنده ی کودک و نوجوان

سوسن
باغ بهشت  
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تا حــاال فكــر كرده ايــد در آينده ي 
نه چندان دور مي خواهيد چه شــغلی را 
انتخاب كنيد؟ تا حاال دلتان خواســته 
فيلم بسازيد؟ فيلم نامه بنويسيد؟ بازيگر 
شــويد؟ يا حتی تدوينگر فيلم باشيد؟ 
شــايد هم فقط كمی به اين رشــته ها 
عالقه داريــد و هنوز تصميــم خودتان 
را نگرفته ايد. ششــمين جشــنواره ي 
دانش آموزی فيلم كوتاه مدرسه شروع 

به كار كرده است.
 اين جشــنواره در دو بخش اصلی و 

اولنيقدمهاىفيلمسازى
جانبی برگزار می شود؛ بخش اصلی آن 
شامل:  داســتانی، انيميشــن، مستند، 
علمی و آموزشی، كليپ، تيزر تبليغاتی 
)برند ايرانی(  و ويديوبالگ است و بخش 
جانبی هم فيلم نامه و اقالم تبليغاتی مثل 

پوستر، عكس و تيزر.
همه ي شــما دانش آموزان از تمامی 
پايه هــا و رشــته ها می توانيد به صورت 
فردی يا گروهی در اين جشنواره شركت 
كنيد. حتی اگر فكــر می كنيد مهارت 
كافی برای شركت در جشنواره را نداريد، 
ســايت جشــنواره فيلم های آموزشی 
در حوزه هــای نويســندگی، بازيگری، 
فيلم برداری،  كارگردانی، تدوين و سينما 

در اختيار شما قرار داده است.
از تاريخ دهم اســفند 1398 سايت 
برای پذيرش فيلم های كوتاه باز شــده 
و اين مهلت تــا 30 تير 1399 هم ادامه 

دارد.
بــرای آگاهــی بيش تر از شــرايط 
جشــنواره، مشــاهده ي فيلم هــای 
آموزشــی و ارســال  آثــار به نشــانی

madresefestival.ir  سر بزنيد.

كتابخانــه ي بين المللی كــودكان مونيــخ در فراخواني از 
كودكان و نوجوانان جهان خواســته در ايــن روزهاي خاص، 

چهره ي خود را نقاشی كنند و برايشان بفرستند. 
در اين فراخوان آمده اســت: »مدرســه ها بسته است. شما 
اجازه ي ديدن دوستانتان يا حتی پدربزرگ و مادربزرگتان را 
نداريد؛ در بعضی از كشورها بچه ها حتی اجازه ي بيرون رفتن 
هم ندارند. بيماری همه گير شده است. در چين، ژاپن يا هند، 
در ايران يا تركيه، در ايتاليا، آلمان يــا دانمارك، در آمريكا يا 
مكزيك، ناگهان مردم همه جا با انزوا روبه رو شــده اند. شهرها 
به شهر ارواح تبديل شده؛ هزاران صورت پشت ماسك محافظ 

پنهان شده اند. 
كودكان و نوجوانان در برابر عدم امنيت بزرگ تر ها و اتفاقات 
مضطرب كننده اي كه همه نگرانشان هستند چه واكنشي نشان 
مي دهند؟ آن ها خودشــان را در اين شرايط استثنايی چگونه 
می بينند؟ سه كودك از تايوان، پرتره هاي تكان دهنده ای برای 
كتابخانه ي ما فرستادند؛ ما با ديدن نقاشی آن ها، فكر كرديم 
تا از كودكان و نوجوانان سراســر دنيا دعــوت كنيم چهره ي 

خودشان را برايمان بكشند.
چيزهايی كه ما دوست داريم بدانيم: حالتان چه طور است؟ 
به چه چيزهايي فكر مي كنيد و چه احساســي داريد؟ چگونه 
در زمان قرنطينه زندگی می كنيــد؟ لطفاً چهره ي خودتان را 
طراحی يا نقاشی كنيد، تصويرتان را اســكن كرده و برايمان 
بفرســتيد. ما هم آن هــا را در بخش نمايشــگاه ديجيتالمان 

از خودتان نقاشى بكشيد!

مأموريــت تلســكوپ فضايــی ِكپلِر 
ســازمان ناسا در ســال 2018 ميالدي 
متوقــف شــده بــود. اين تلســكوپ 
در آن زمــان و بنــا بــر الگوريتم های 
كامپيوتری، نتوانسته بود به خوبی چيزی 
را شناسايی كند. اما دانشمندان بی خيال 
قضيه نشدند و دوباره به سراغ اطالعات 
تلسكوپ رفتند و آن ها را تجزيه و تحليل 
كردنــد و اين بار توانســتند ســياره ي 
جديدی كشــف كنند كه 300 ســال 
نوری با زمين فاصله دارد، ســياره اي كه 
تخمين زده می شود از لحاظ اندازه و دما، 

بسيار شبيه به زمين است. 
اين سياره كه دانشمندان آن را »ِكپلِر 
1649سی« نام گذاری كرده اند، سياره اي 
فراخورشيدی اســت؛ يعنی در خارج از 
منظومه ي خورشيدی قرار گرفته و دور 
ستاره ا ي ديگر غير از خورشيد می گردد. 
اين سياره در فاصله ای از ستاره ي خود 
می چرخد كه ممكن است در آن سياره 

آب هم وجود داشته باشد.
كپلر 1649ســی، تنها  1/06درصد از 
زمين بزرگ تر اســت و مقدار نوری كه 
از ستاره اش دريافت می كند، ۷5درصد 
نوری است كه زمين از خورشيد دريافت 
می كند؛ يعنی ممكن اســت دمای اين 
سياره ي فراخورشيدی شبيه زمين باشد. 

كتابخانه ي بين المللي كودكان مونيخ برگزار مي كندششمين جشنواره ى دانش آموزى فيلم كوتاه مدرسه

سياره ي »كپلر ۱۶۴۹ سی« 

زمينى جديد براى زندگى!

»تومــاس زوربوچــن«، دانشــيار 
سرپرست هيئت مديره ي مأموريت های 
علمی ناسا می گويد: » خيره كننده است، 
دنيای دوردســت به ما اميد بزرگ تری 
می دهد كه زمين دومی در ميان ستاره ها 

قرار دارد و منتظر پيداشدن است.«
هنوز چيزهای زيادی است كه درباره ي 
اين سياره نمی دانيم، از جمله جو سياره 
كه روی دمای آن تأثير دارد. محاسبات 
جــاری دربــاره ي اندازه ي ســياره هم 
خطاهايی دارد. مثل همه ي اندازه هايی 
كه در ستاره شناســی هنگام مطالعه ي 

اشياي بسيار دور اتفاق مي افتد. 
 اين سياره ي فراخورشيدی در رده ي 
»سياره هاي ســنگي« يا »زمين سان« 
)Rocky Planets( است. اين سياره ها 
بيش تر از سنگ های ســيليكاتی يا فلز 
ساخته شده اند و ســطحی جامد دارند. 
تفاوت قابل مالحظه ای كه اين سياره ها 
با ســياره های گازی بزرگ تر دارد، اين 
اســت كه بيش تر از تركيب هيدروژن، 
هليوم و آب موجود در حالت های مختلف 
فيزيكی تشكيل شده اند. چهار سياره ي 
عطارد، زهره، زمين و مريخ در منظومه ي 
شمسی، سياره های سنگي يا زمين سان 
هستند. سياره ي زمين سانی كه به دور 
يك ستاره ي كوتوله ي سرخ می چرخد، 

اهميت زيادی در ستاره شناســی دارد. 
اگرچــه ستاره شناســان بــه اطالعات 
بيش تری درباره ي اين ستاره نياز دارند، 
بر اســاس دانســته ها، كپلر 1649سی 
آن قدر مــورد توجه دانشــمنداني قرار 
گرفته كه به دنبال جهان هايی با قابليت 

سكونت هستند.
»اندرو وندربورگ«، پژوهشگر دانشگاه 
تگزاس در شهر آســتين می گويد: » در 
بين تمامی سياره هاي اشتباهی كه پيدا 

كرديم، اين سياره بسيار جالب است. نه 
فقط بــرای اين كــه در منطقه ي حيات 
قرار دارد و به اندازه ي زمين اســت، بلكه 
به خاطر اين كه ممكن است نوعي تعامل 

با سياره هاي ديگر داشته باشد.«
فاصله ي كپلر 1649سی و كوتوله ي 
سرخش آن قدر كم اســت كه يك سال 
در اين ســياره معادل تقريباً 19/5 روز 
زمين است. اين منظومه، سياره ي سنگی 
ديگری هم داردكه تقريباً به همين اندازه 

است، اما با نصف فاصله ي كپلر 1649سی 
به دور ستاره می چرخد. چيزي شبيه به 
شكل چرخش زهره به دور خورشيد كه 
نصف مسافتی است كه زمين به دور آن 

می چرخد.
ســتاره های كوتوله ي ســرخ در بين 
كهكشان خيلي زياد هستند و اين يعنی 
تعداد سياره هايی شبيه به اين سياره هم 
ممكن است خيلي بيش تر از چيزي باشد 

كه تا حاال فكر مي كرديم.

  ترجمه ي طاهره نمرودي

نمايش  می دهيم. 
يادتان باشد اسم، سن و كشوری كه در آن زندگی می كنيد 

را هم برايمان بنويسيد. 
 تصاوير اسكن شده را همراه با مشخصات خودتان به نشاني

 direktion@ijb.de اي ميل كنيد. منتظر كارهای هنری 
شما هستيم.

ان
ست

من
 ار

ور
ش

ز ك
ي ا

وان
وج

،  ن
ان

ولي
ي: ي

ش
نقا



به بهانه ی درگذشت سوسن طاقدیس، نویسنده ی کودک و نوجوان

باغ بهشت سوسن 
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اگر امروز بر پلــه ای از موفقیت ایســتاده ام، مدیون 
کسانی هســتم که به من درس آموختند. به تابلوهای 

زیر دقت کنید. 
تابلوي اول

سال ۱۳۷۲ از شــیراز به تهران کوچ کردم تا بهتر در 
جریان ادبیات کودک قرار بگیــرم. آن زمان در مجله ي 
کیهان بچه ها دو جلســه در هفته برگزار می شد. یکي، 
جلسه ي داستان نوجوانان بود و دومی برای خردساالن. 
خیلی دلم می خواست به این جلسه می رفتم و داستانم را 
می خواندم. یادم است آقای امیرحسین فردی، سردبیر 
مجله ي کیهان بچه ها، خودش کار داشــت و نشانی اتاق 

جلسه داستان خوانی را داد تا خودم آن جا بروم.
خیلی مشــتاق بودم و راهی اتاقی که در ساختمانی 
دیگر بود شــدم. اضطرابی گنگ داشــتم و نفســم باال 
نمی آمد. اتاق را پیدا کردم، در زدم و داخل شــدم. سالم 
کــردم و گفتم آقای فــردی گفتند بیایــم این جا توی 
جلسه شــرکت کنم. مســئول جلســه خانم طاقدیس 
بود. با لبخندی نگاهــم کرد و مثل پهلوانــی کهنه کار 
به شــاگردش گفت: »خــوش آمدی. بفرما بنشــین.« 
قلبم آرام گرفت. نشستم و نگاهی به آدم های توی اتاق 
انداختم. نویسنده هایی بودند که دورادور می شناختم و 
کارهایشــان را خوانده بودم. داستان ها خوانده می شد و 
درباره اش حرف زده می شد و من تمام حرف هایشان را 
می بلعیــدم. دفعه های بعد هر هفتــه می رفتم به آن جا 
و خودم هم داســتان برای ارایه می بردم و می خواندم و 

نقدها را می شنیدم.

لباسهايشبوىقصهمىداد!
  فرهاد حسن زاده

   نيلوفر نيک بنياد

 نوشتن دو تاریخ جلوی اســم آدم ها اتفاق 
دردناکی اســت؛ ۱۳99-۱۳۳8.  این تاریخی 
اســت که از چند روز قبل جلوی اسم سوسن 
طاقدیس، نویسنده ی خوب کشورمان ثبت شد، 
اولی نشان دهنده ی سال تولد اوست ودیگری...

شما شــاید او را با داســتان »قدم یازدهم« 
بشناسید؛ داستانی که در کتاب فارسی کالس 
چهارم دبستان چاپ شد و اتفاقاً جایزه ی کتاب 
سال جمهوری اســالمی را هم برای طاقدیس 
به دســت آورد. او کتاب های بیشــماری برای 
بچه ها نوشته اســت، جایزه های زیادی گرفته 
و با نشریات مختلف کودک و نوجوان همکاری 
کرده است. خودش می گفت: »من از خردسال 
تا بزرگ سال برای همه می نویسم.«؛ اما بیش تر 
او را به عنوان نویسنده ی کودک می شناسند؛ آن 

هم نویسنده ای خوش رو و شوخ.

خداحافظخانمخندهوخاطره

طاقدیس خیلی رک و صریح بود. یک روز به من گفت: 
»قصه های کودکت چنگی به دل نمی زند. به نظرم برای 
نوجوان ها بهتر می نویسی. بچسب به داستان نوجوان ولی 
از خواندن کتاب های خوب کودک غافل نباش! )چیزی تو 
این مایه ها( و من تا مدت ها تمرکزم روی داستان نوجوان 
بود و چند سال بعد البه الی کارهایم چند داستان کودک 

نوشتم که خودش قضیه دیگری دارد.
تابلوي دوم

ســال 89 رمان »هســتی« را نوشــته بودم و هنوز 
بازخوردهایش را نمی دانســتم. چون هنوز چاپ نشده 
بود. روزی توی جلسه داستان انجمن نویسندگان کودک 
و نوجوان، وقتی جلسه تمام شد خانم طاقدیس رو کرد 
به من و گفت: »رمانت خیلی عالــی بود!« گفتم: »کدام 

رمان؟«
گفت: »هستی.«

تعجب کردم. گفتم: »هستی که هنوز چاپ نشده.«
گفت: »من جزو شورای بررسی انتشارات هستم و برای 

تصویب خواندمش. به نظرم خیلی خوب نوشته بودی.«
در دلم قند آب می کردند. گویی کودکی که از مادرش 
تعریفی بشــنود. با این که تفاوت سنی مان زیاد نبود. اما 

نگاه مادرانه و دلسوزانه اش را دوست داشتم.
تابلوي سوم

 ســال 9۶ بود؛ ماه های آخر کار من در هفته نامه ي 
دوچرخــه. بنا بــود در انجمن نویســندگان کودک و 
نوجوان برای طاقدیس نکوداشت بگیریم. من داوطلب 
شدم بنری برای مراسم تهیه کنم. یک شب تا دیروقت 
روی بنــر کار می کــردم. 
کمی فتوشــاپ بلد بودم و از 
عکس خــودش و تکه هایی از 
کتاب هایش کالژی ســاختم 
کــه برازنده اش باشــد. یکی 
گفت: »تو نویســنده ای، بهتر 
اســت به کار خودت برسی.« 
تو دلم گفتم: این هم بخشــی 
از کار نویســندگی ام اســت. 
آن بنر شــد بک گراند مراسم 
نکوداشت سوسن طاقدیس و 
او نمی دانست چه کسی آن را 

خلق کرده.
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حسن احمدي، نويسنده: 
عکس ها را برای دل خودم می گیرم. 
هیچ وقت دوست ندارم و به اين فکر 

نمی کردم از عکس هايی که با خنده و 
گاهی به طنز و شوخی می گیرم، برای 

آسمانی شدن بچه های نويسنده استفاده 
شود؛ عکس های آقاي عباس عبدی، 

خانم مريم روحانی عزيز يا همین عکس 
خانم سوسن طاقديس.

روح همه شان شاد!

هر وقت صحبت از مرگ عزيزانمان مي شود، همه انتظار دارند حرف هاي غم انگيز بشنوند و اشك، توي 
چشم هايشان حلقه بزند! اما رسم ما در دوچرخه اين نيست؛ قبول! سوسن طاقديس، نويسنده ي 

خالق و خندان ادبيات كودك و نوجوان اين سرزمين، يك هفته اي است كه مهمان بهشت شده 
و حس نبودنش، غم انگيز است. اما... اما مگر او در آثارش، دســت كودكان و نوجوانان اين 

سرزمين را نمي گرفت و آن ها را در بهشت رنگارنگ و پر از اميد خيالش نمي چرخاند! خبر 
خوب اين كه بايد به خودمان يادآوري كنيم  در نبود انسان هاي بزرگي چون او، آثارشان و 

دنياي رنگارنگ خيالشان كه تا ابد هست!
دو سال پيش، وقتي به بهانه ي بزرگداشــت او در انجمن نويسندگان كودك و 
نوجوان، با او گفت گو كردم، كلي روحم درگير انديشه هايش شد. مي گفت وقتي در 
دوره ي نوجواني و در كالس انشا، براي هم كالسي هايش داستان مي خوانده، بچه ها 
جيك نمي زدند؛ حتي وقتي زنگ مي خورده و داستان او تمام نمي شده، بچه هاي 

كالس از جايشان بلند نمي شدند تا داستان گيراي  او تمام شود.
خبر خوب ديگر  اين كه قصه  هاي خيال انگير »قدم يازدهم«، »و دست ها از خاك 
روييدند«، »بيژن و منيژه« و... هم چنان ادامه دارد؛ پس ما هم براي شنيدن قصه هايي 

كه روحمان را درگير خودش مي كند، بايد بمانيم و تا ابد از جايمان تكان نخوريم!

  سيد سروش طباطبايي پور
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سوسن طاقدیس را چند باری در نشست ها و 
مراسم ادبی دیده بودم و چند تا از داستان هایش 
را از زمان کودکی به یاد داشتم. دو سال قبل که 
قرار شد در انجمن نویسندگان کودک و نوجوان 
برایش نکوداشت برگزار شود، ما هم در دوچرخه 
تصمیم گرفتیم چند صفحه ویژه نامه درباره اش 
تولید کنیم. وظیفه ی من بود که زنگ بزنم و یک 
داستان از او بخواهم و شماره ی چند نویسنده ی 
دیگر را که با او خاطره ی مشترک داشته باشند، 
بگیرم. زنگ زدم و گفتم: »خانم طاقدیس، لطفاً 
شماره ی چند نویسنده را که از شما خاطره ای 
دارند، بدهید که با آن ها تماس بگیریم.« با خنده 
جواب داد: »نمی شود من درباره ی بقیه خاطره 
بگویم؟ باور کنید از تک تک نویسنده ها خاطرات 
بامزه ای در ذهــن دارم.« گفتم: »نمی شــود. 
ویژه نامه ی شماســت و خاطره ها باید درباره ی 

شما باشد.« باألخره چند شــماره تلفن داد؛ اما 
آخرش گفت: »الاقل بگذار یــک خاطره برای 
خودت تعریف کنم. همین جوری خشک و خالی 
که نمی شــود بروی.« و بعد با شوخی و خنده 

خاطره اش را برایم تعریف کرد:
چند سال قبل داور یک جشــنواره بودم. از 
بین کتاب هایی که خواندم، کتاب »الالیی برای 
دختر مرده« را خیلی دوســت داشتم. یک روز 
نویسنده اش، حمیدرضا شــاه آبادی، را دیدم و 
گفتم: »از نظر من تو بهترین نویسنده ی ایرانی.« 
آن روزها شاه آبادی رییسم بود. با خودم گفتم 
نکند فکر کند دارم چاپلوســی  می کنم. برای 

همین سریع اضافه کردم: »البته بعد از من!«
این را تعریف کرد و خندیــد. بلند و قاه قاه. 
هفته ی بعدش او را در مراســم نکوداشــتش 
دیدم و چند نسخه از ویژه نامه را تحویلش دادم. 

وسط سخنرانی یکی از افراد بود که دیدم دارد 
دوچرخه را می خواند، درست همان صفحه ای 
که من نوشته بودم. لبخند روی لب هایش بود. 
توی دلم گفتم خداراشــکر از ویژه نامه راضی 
اســت. یواشــکی گوشــی ام را درآوردم و یک 
عکس از او گرفتم. دوربین موبایلم چلیک صدا 
داد. ســرش را باال آورد و ادامه ی همان لبخنِد 
روی صورتش را فرستاد برای من. می خواستم 
بعد از مراســم بروم و با او عکــس بیندازم، اما 
نشــد. البد آن موقع با خودم گفتــه بودم چه 
عجله ای ست؟ چیزی که زیاد است، وقت برای 
عکس گرفتن. غافل از این که یک روز تاریِخ دوم 
می آید و می نشــیند کنار اسم آدم ها و آن وقت 
ما می مانیم و حســرت نداشــتن یک عکس با 
کسی که خودش، خنده هایش، خاطره هایش و 

داستان هایش بدجور به دل می نشست.
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از بیم تحفه ی شــرق، در خانه ی اجــدادی، خلوت دهات 
گزیده ام، در قرنطینه ی خودخواســته. مادر پشت تلفن است: 

»بابات تو قرنطینه ست.«
حاشیه می دهد: »نری توی انبار!«

رفته ام. برنو جلوی رویم اســت؛ خاک آلود. موریانه زده به 
قنداقش. زمزمه ی مشــروطه بود. پدِرجدم در عکس، برنو در 
حمایل، وردست ستارخان اســت. از وبا می میرد. برنو ماترک 
جدم می شود. جنگلی بوده. جوان، با محاسن بلند کنار میرزا 
کوچک خان تفنگ را بغل زده، چشــم در دوربین. از وبا تلف 
می شود. پدربزرگ نابالغم می شــود وارث. انعام احتکارشده را 
جاری می کند میان تهی دستان. یاغی است. در عکس، فانسقه 
به کمر، ســربازی را قراول رفته. دســتور اعدامش را داده اند. 

می گریزد. از مرض مسری می میرد. 

قاب عکس پدرم خالی اســت. پنجاه و اندی سال عمرش 
جایی در این شجره ی جنگنده ندارد. شاخه ای است جدا افتاده. 
برنو به دیوار خانه یمان بود. پدر شرمنده جای خالی اش را 
در قاب می دید و می گفت: »تــف به هرچی تفنگداره!« تفنگ 
را جا داد توی انباری. شده دکتری تحصیل کرده که سربازی 
هم نرفته. از تیر و تفنگ می ترســد. زمان جنگ یک بار بمب 
می خورد کنار گوششان، هول برش می دارد. حرفش می شود 

نقل فامیل که خون اجدادی در رگ هایش نیست.
پدر را تو قــاب تلویزیون نشــان می دهند. ماســک روی 
صورتش اســت. ایســتاده باالی ســر بیمار. صدای خبرنگار 
می گوید: »پزشکان مبارز در جنگ و...« پدر را از برق چشمانش 

می شناسم، همان برق اجدادی که در همه ی عکس هاست…
متين ميرجانی،  1۵ساله از اصفهان، رتبه ي اول مسابقه

یک  روز من با خود چنین گفتم:
ای کاش ما از نو شویم تعطیل

تا من بمانم خانه و هرروز
خورد و خوراکم را کنم تحلیل

حاال رسیده فصل تعطیلی
اوقات شادی هست و بی کاری
دیگر دلیل آلودگی ها نیست

دنیا شده درگیر بیماری

اما معلم های ما هستند
بسیار پی گیر و گل و دل سوز
گویا گمان کردند ما هستیم
هر لحظه و هرجا، علم آموز

بر طبق یک برنامه ی درسی
در قاب گوشی می شوند ظاهر

باید که ما در اولین فرصت
فوراً بگوییم در گروه: حاضر

هی ُگر و ُگر آن ها برای ما
تمرین های سخت می  گذارند
البته شکی نیست در این که 
بسیار ما را دوست می دارند

در این زمان حبس تحمیلی
سرگرمی ما درس و تحصیل است

مثل تمام دانش آموزان
تعطیلی ما نیز تعطیل است!

فکــر می کردیــم در پایــان 
مهلت مســابقه ي »تنها در خانه«، 
خانه نشینی  هایمان تمام می شود، 
اما این طور نشــد. هم چنان کرونا 
هســت و مدرســه ها تعطیــل. 
خانه نشینی ادامه دارد و حاال نوبت 

اعالم برنده های مسابقه است.
دوچرخــه از همه ی دوســتان 
خوبش که در این مســابقه شرکت 
کرده اند، تشکر می کند و هم چنان 
از همه ی نوجوان های دوچرخه خوان 
و دوچرخــه ران دعــوت می کند 
درباره ی تجربه های  ماندن در خانه 
بنویسند. سر قرارمان هم هستیم. 
هم چنان و تــا می توانیم در خانه 

می مانیم!

رتبه ی اول: 
زینب علی سرلک )پاکدشت(

حنانه قربانی )کرج(
زینب محمدی )شهرقدس(

متین میرجانی )اصفهان(

رتبه ی دوم:
یاسمین انتظاری )اردبیل(

نگار مطیع )اهواز(
هورسا معظمی )تهران(
پریسا مناجاتی )کرج(

رتبه ی سوم:
بهاره بیات )زنجان(
نگین زمانی )تهران(

فاطمه شهرابی فراهانی )تهران(
ملیکا غالمی )تهران(

بــــــــــرنــــــــــــو

تعطیلی تعطیل!

زينب محمدی مقانک از شهرقدس
رتبه ي اول مسابقه

برنده های مسابقه ی »تنها در خانه«

تامیتوانیم
درخانهمیمانیم

رتبه ی چهارم:
نرگس دارینی )کرج(

مهشید باقری )تهران(
موژان سعادتمند منشادی )تهران(

حدیث گرجی )تهران(

با تشکر از:
زهرا آهنگران )تهران(

زهرا احمدپور و فاطیما قنبری )کرمان(
سارا احمدی )کوهدشت(

حوریه ارغندی )کرج(
بهاره بیات )زنجان(

روناک دارایی )تهران(
غزل داوری )اردبیل(
زهرا رضائی )تهران(
مبینا رنجبر )تهران(
ملیکا زیرک )تهران(

فاطمه شیخی )اردبیل(
مهسا شیرمحمد )ایالم(
هستی صالحی )تهران(

ایلیا عزتی )هشتگرد(
محمد کاکازاده )رامسر(
سونیا موالیی )اندیشه(

برنده هاي گروه سني کودك: 
سارا آبای )تهران(

عسل ابراهیم پور )اردبیل(
نرجس احمدی )اردبیل(
سوگند حسینی )اردبیل(

همایون کارخانه  یوسفی )تهران(
مهدی و محمد هادی نژاد )جیرفت(
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در روز های سوت وکور قرنطینه به سر می برم. شب و روز گم شده. در روز یازده بار 
صبحانه می خورم، هفت بار ناهار و احتماالً ده بار هم شام. گاهی گیج می شوم که واقعاً 

گرسنه ام یا حوصله ام سررفته!
زندگی کسالت بار شــده، کسالت بارتر از شــنبه صبح ســر کالس فیزیک. دلم 
می خواســت بگویم در این مدت دفتر برنامه ریــزی ام را کامل کــردم، به کارهای 
عقب مانده رسیدم و کتاب های درســی ام را مرور کردم، ولی خب، همیشه همه چیز 

خوب پیش نمی رود!  
نگين زمانی، 17ساله از تهران ، رتبه ي سوم مسابقه

پرده را می کشم و به گوشی ام خیره می شوم و ســعی می کنم روی حرف های معلمم تمرکز کنم. مدتی بعد خسته از آموزش 
مجازی با چشمانی قرمز از جا بلند می شوم و به آشپزخانه می روم.

فریزر را باز می کنم و با عذاب وجدان بستنی برمی دارم. حسابی چاق شده ام. درحالی که تکه های شکالت بستنی زیر دندانم صدا 
می دهد. به تلویزیون چشم می دوزم. به مردمی که با ماسک و دستکش در خیابان ها تردد می کنند و منحنی مبتالیان به کرونا که 

انگار تا ابد صعودی خواهد ماند.
خبرها را که می شنوم، وحشــت برم می دارد. به اتاقم می روم و تا می توانم همه جا را الکلی می کنم. بعد از آن روی تختم دراز 

می کشم و حسرت چیزهایی را می خورم که شاید قبل از این خیلی خنده دار بود.
با خودم می گویم چه قدر می توانستم از اتفاق های کوچک زندگی لذت ببرم ولی نبردم. صدای مادرم بلند می شود: »دختر جان! 

بیکار نشسته ای که چه؟! بیا به من کمک کن!«
فاطمه شهرابی فراهانی، 17ساله از تهران
رتبه ي سوم مسابقه

زندگی کرونایی

شب و روز ِ گم شده!

خیلی فکر کردم برایتان چه بنویسم. در قرنطینه چه کار می کنم؟ درس می خوانم؟ 
نقاشی می کشم؟ با دوستانم حرف می زنم؟ شاید همه، شاید هیچ کدام.

این روزها اصلی ترین کارم نگاه کردن اســت. نگاه کردن به چهره هایی که از چهار 
گوشه ی جهان می رسند، به دنیا که خیلی ساده به هم ریخته و دیوانه شده، به همه ی 
آدم هایی که نفسشان را حبس کرده اند و منتظرند، آن هایی که دل به دریا زده اند یا 
دارند می جنگند. به طنز مضحک ماجرا هم نگاه می کنم. چه کسی فکر می کرد ماسک 

این قدر عزیز شود؟ 
این روزها فقط به ما، آدم ها، نگاه می کنم که پیروزمندانه پشــت زمان و سرنوشت 
فریاد فتح سر می دادیم و حاال با تکان کوچکی واژگون شــده ایم، ترسیده ایم، گیج 

شده ایم... ارزش نگاه کردن دارد. آدم که هرروز بازی دنیا را با بشریت نمی بیند!
نگار مطيع، 16ساله از اهواز
رتبه ي دوم مسابقه

قرنطینه شاید از نظر بعضی ها عذاب آور باشد، ولی به نظر من موهبتی الهی است، آن هم در ایام 
سعید عید! شاید فکر کنید دیوانه ام یا  افسردگی  دارم یا از مهمان بدم می آید. نه! مهمان که حبیب 
خداست، حبیب ها که ۹ صبح غافلگیرمان می کردند یا ۱۱ صبح زنگ می زدند که می خواهند برای 

ناهار بیایند و گاهی تا نیمه شب هم مي ماندند و نمی رفتند.
قرنطینه خیلی هم عالی است. پیامی به دوستان و آشــنایان می دهید و نهایتاً با دوتا استیکر 
بوس و قلب، قائله را ختم می کنید و دیگر به آن شرایط نکبت بار تن نمی دهید که مثاًل صبح برویم 

خانه ی خاله جان و آن ها ظهر با ما بیایند خانه مان که دیدارها تازه شود! 
یکی از دغدغه های هرســاله ام امســال تمام شــده؛ همان ماچ های دوتایی، سه تایی و گاهی 
چهارتایی که انســان را در آمپاس می گذارد که از چپ شروع کنم یا راســت؟ مدنظر فرد مقابل 

چندتاست؟ 
در قرنطینه می توانید بنشینید کتاب بخوانید، سریال ها را سر ساعت ببینید، بدون این که کسی 
زیر گوشتان حرف بزند و نمره ی درس فلسفه را بپرسد. می توانید همه ی پسته ها را بخورید و کسی 

نگوید چه قدر چاق شدی و صورتت جوش زده. 
 از دوران قرنطینه استفاده کنید. شاید این فرصت بی نظیر دیگر تکرار نشود!

پريساسادات مناجاتی، 17 ساله از کرج 
 رتبه ي دوم مسابقه

فرصت کافی برای نگاه کردن

قرنطینگی دوست داشتنی
روزهای اول تعطیلی خیلی خوش می گذشت، اما بعد دیگر کیف نمی داد. من هم 
اولین پیشنهاد سرگرم کننده را دادم؛ حلقه ی ورزشی. هرکس بیش تر حلقه بزند، برنده 
است. پیشنهادم حساب شده بود، چون خودم حلقه زدن بلد بودم!  چند روز را صرف 
آموزش مادر و پدر و خواهرم کردم. بعد مسابقه ی خانگی شروع شد. کم کم مسابقه بین 
ما و بچه های فامیل وسعت پیدا کرد و هرروز رکوردهای جدید را در گروه خانوادگی 
می گذاشتیم. بعد از آن لیگ برتر فوتبال دستی برگزار شد. اوایل ده تا گل می خوردم 
و اگر معجزه ای می شد یک گل می زدم یا جرزنی می کردم. اما بعد راه افتادم و پدرم 

را ۱۵ بر هیچ گل باران کردم!
بعد نوبت به والیبال نشسته رسید. مادرم مخالف بود. می دانست گلدان های عزیزش 
را می شکنیم، اما باالخره راضی شد. فکر می کنم عموها و دایی ها و خاله ها با فیلمی که 

مادرم از دفاع افتضاحم در گروه خانوادگی گذاشته بود، خیلی خندیدند.
مسابقه ی منچ،  بارفیکس، پانتومیم، نقاشی و خبرنگاری از وضع کرونا در خانه هم 

چند روزی مشغول مان کرد.
راستی، اگر می خواهید تحرک داشته باشید، جنگ بالش ها را امتحان کنید!

ياسمين انتظاری، 13 ساله از اردبيل
رتبه ي دوم مسابقه

لیگ   برتر کـــــــرونایی

رنگ ها را کنار هم چیده ام و ســبزی بهار را بر سفیدی بوم 
نقش می بندم، بلکه نزدیک شود خط خطی هایم به زیبایی بهار.

اما این کجا و آن کجا.
خاک گلدان ها را زیرورو می کنم. به جوانه ی تازه روییده ی 
شاه پسند نگاه می کنم، بلکه حس و حال درخت های رنگارنگ 

دشت به خانه بیاید.
اما این کجا و آن کجا.

آلبوم عکس  را نگاه می کنم تا خودم را کنار فامیل و عزیزانم 
در خانه ی مادر بزرگ حس کنم.

اما این کجا و آن کجا.
ســخت نیســت در خانه ماندن و کتاب خواندن و در کنار 
خانواده به تماشای فیلم نشســتن، ورزش کردن، کمک کردن 

به پدربزرگ برای حل جدول، آشپزی کردن و تجربه ی بوهای 
جدید خوش مزه.

سخت نیست اگر لذت در آغوش کشــیدن هم کالسی ام را 
دوباره تجربه کنم.

سخت نیست اگر به پرستاری امید مالقات دوباره فرزندش 
را می دهد.

سخت نیست وقتی اتحاد من و هم وطنم را به جهان آشکار 
می کند.

من در خانه می مانم. ما در خانه می مانیم تا در کنار هم داغی 
آفتاب تابستان را بر گونه هایمان حس کنیم.

هورسا معظمی، 1۵ ساله از تهران
رتبه ي دوم مسابقه

حس داغی تابستان بر گونه ها
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در اين دو صفحه
 آثار رتبه هاي

 اول،  دوم و سوم 
مسابقه ي 

»تنها در خانه« 
را مي بينيد و در 

شماره ي آينده هم، 
بقيه ي آثار  اين 
مسابقه منتشر 

خواهد شد.

ادامه
در شماره ي 

بعد
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به مناسبت 12اریبهشت، روز معلم

وقتي معلمي شبانه روزي شد
   نفيسه مجيدي زاده

پیش آمده كه نیمه شب به داروخانه يا درمانگاه شبانه روزي رفته باشیم. بعضی وقت ها هم نیمه شب به سوپرماركت 
شبانه روزي سرزده ايم. مادرهايمان از كار شــبانه روزي گاليه كرده اند و ما فقط شــنیده ايم، اما تا به حال معلم 
شبانه روزي نداشتیم! آموزش از راه دور، گويا آموزش  شبانه روزي شده؛ معلم بودن  شبانه روزي شده  و ما میان روز 
و شب گم شده ايم!آموزش، شبانه روزي است، چون همین ديشب ساعت دو و نیم صبح تكالیف علوم را براي معلم 
علوم فرستادم. فكر كردم  اگر فردا صبح بفرســتم، حتمًا به عنوان يك روز تأخیر امتیازم را كم مي كند. او معلمي 

شبانه روزي است؛ به ده ها دلیل كه خود معلم ها مي گويند:

اين پيام را يك دبير، برايم فرســتاد و گفــت اين را خودم 
ننوشتم؛ اما در گروه دبيران دست به دست مي شود! گفت خيلي 
درست است؛ انگار زندگي اين روزهاي مرا نوشته است. لطفاً اين 

را به جاي صحبت هاي من بگذار.
الف. گ. الف )دبيرمنطقه ي 14(:

»من يك معلم هســتم. ما در تعطيلی به سر می بريم. صبح 
يك ساعت زودتر از شــروع کالس بيدار می شــوم و مشغول 
بارگذاری محتوايي آموزشی هستم که شب گذشته برای ضبط 
آن ها تا پاسی از شب بيدار بوده ام. از ساعت 9 صبح تورنومنت 
مسلسل وار کالس هايم شروع می شود. بدون حتی چنددقيقه 
فاصله برای نوشــيدن يك فنجان چای سرد شــده، يك تنه 
پاسخ گوی 4۰ دانش آموزم که بيش ترين مهارتشان در سرعت 

چت کردن و کم ترين حواسشان به يادگيری است. 
بی وقفه تا ساعت ســه تايپ می کنم. معموالً به چند دقيقه 
فاصله ي بين کالس ها دلم خوش اســت؛ بــه اين که بچه ها را 
با جمله هاي محبت آميز بدرقــه ي کالس بعدی کنم و با يك 
خداحافظی شيك بدرودشان گويم. بعد باعجله به کالس بعدی 
می روم تا محتوای آموزشی آن را با سرعت الک پشتی اينترنت 

و کندی پيام رسان های داخلی بارگذاری کنم.
حاال زمان رسمی مدرسه تمام شــده و قسمت سخت ماجرا 

تازه شروع می شود.
بايد پيگير غيبت هايشان باشــم وپاسخ گوی جيم شدن های 
گاه وبيگاه برخی شاگردان به معاونان محترم مدرسه. بعد بايد به 
صدها پيام خصوصی پاسخ دهم که شامل سؤاالت و اشکال های 

دانش آموزان است و سپس تکاليفشان را بررسی و آزمون هايشان 
را تصحيح کنم وخدای من، همه   انتظار پاسخ سريع دارند و من 

فقط يك نفرم...
ساعت هفت شب شد و بايد شروع به ضبط ُويس های تدريس 
فردا کنم، محتوای آموزشی و سؤال هاي آزمون فردا را آماده و به 
اين فکر می کنم که اين حجم از محتوا را با چه ترفندی در زمان 

محدود يك کالس آنالين مديريت کنم.
هی صدا ضبط می کنم، تخته نوشــته می فرســتم، فايل ُورد 
را پي دي اف و پــي دي اف را به عکس و عکس را بــه ُورد تبديل 
مي کنم. آزمون آنالين طرح می کنم، پاورپوينت می سازم، فيلم 

می گيرم و...
نه ميکروفن دارم و نه گوشی خوبی که پشتيبان حجم باالی 
فيلم ها و محتوای آموزشی ام باشد، با کم ترين امکانات آن هم نه 
يك بار، نه دوبار، گاهی، چندبار فيلم می گيرم و صدا ضبط می کنم 
تا بلکه يکی خوب از آب در بيايد. مبــادا مثل ماجرای »آيالند« 
دستمايه ي طنز شود. گوشی ام سنگين شده و به سختی روشن 

می شود، وسط کالس هنگ می کند و  همه ي اين ها يك طرف.
يك روز تعطيل هفته را هم مدير مدرســه جلســه و شورای 
آنالين دبيران می گذارد و وظايف ســه ماه آينده را با چشم انداز 

تحول بنيادين آموزش و پرورش اعالم می کند!
ساعت 1۰ شب است که تلفنم زنگ می خورد، پشت گوشی 
می گويد »اين روزها خوب استراحت می کنيد! راستی خبر امروز را 
شنيدی؟ اخبار گفت پس از بازگشايی مدارس بايد اين تعطيلی ها 

را جبران کنيد...«

الف. پ، معاون آموزشي يك مدرسه ي دخترانه است؛ اين روزها وظيفه اش نظارت 
بر آموزش مجازي است. حتي در هنگام غذاپختن، لپ تاپ را از خودش دور نمي کند. 

تازه مادر شده و براي ما از اين روزها مي نويسد:
»شــايد در نگاه اول فکر کنيد نظــارت کاري ندارد؛ اما مــن در نظارت با همه ي 
مشکالت معلم ها، اوليا و دانش آموزان درگيرم! تقريباً به صورت آنالين با همه در تماسم 
و مي توانم بگويم تمام وقت. نظارت مي کنم فيلم ها به موقع در شبکه ي شاد بارگذاري 
شوند. اگر نشوند پي گيري مي کنم و آن وقت پاي درددل معلم مي نشينم که مي گويد: 
»يك ساعت منتظر بودم تا فيلم آپلود شود، خيلي اينترنت کند بود. مجبور شدم کار 

را بگذارم براي نيمه شب که اينترنت قوي تر است.«
نظارت مي کنم که دانش آموزان آنالين باشــند يا به قول خودمان غيبت نداشته 
باشــند. هرروز چندبار در کالس هاي مختلف، اســامي را چك مي کنم بعد تماس 
مي گيرم تا بدانم چرا دانش آموز آنالين نبوده و مشکالت مختلف خانواده ها را مي شنوم. 
مثاًل بعضي خانواده ها چنــد فرزند دارند و به تعداد آن ها گوشــي ندارند و کالس ها 
تداخل پيدا مي کند. گاهي اينترنت ضعيف اســت و يا اوليــاي کارمند که در خانه 

کامپيوتر ندارند و صبح گوشي در اختيار بچه ها نيست!
يك بار با خانواده اي تماس گرفتم و پرسيدم چرا تکاليف را نمي فرستند و در آموزش 
فعال نيستند؟ باور مي کنيد مادر دانش آموز اعتراض داشت به اين که چرا آموزش از 
فضاي مجازي است؟ آن طرف دانش آموزان هستند که بعضي از آن ها تقريباً بيش تر 
اوقات آنالين هستند و به شــدت به فضاي مجازي وابسته شــده اند. وقتي به آن ها 
مي گويم چرا تکليف نمي فرســتند يا در آزمون آنالين شرکت نمي کنند، مي گويند 

امسال که روي هواست!
راستش تمام وقت پاي لپ تاپ و يا گوشي هســتم و فکر مي کنم بعد از اين روزها 
به شدت نياز به يك چشم پزشك دارم. بدتر از همه اين که کار ما در اين روزها چند برابر 
شده درحالي که براي ما که نيروي آزاد هستيم وضعيت فرق دارد. به ما گفته اند چون 

کارتان کم شده، حقوق کامل نمي دهيم.«

اين يادداشت را يك دبير بازنشسته که هنوز فعال اســت برايمان نوشت و وقتي 
متوجه شد همکارانش نام کامل خود را اعالم نکردند، او هم به همين اکتفا کرد.

ميم. الف )دبير مطالعات اجتماعي(:
»هربار که از راه دور درس مي دهم صورت هايشــان را تجسم مي کنم. ما آموزش 
آنالين را در خود مدرسه انجام مي دهيم به همان کالس ها مي رويم که جاي بچه ها در 

آن خالي است؛ پشت ميزهاي ساکت!
رو به دوربين سالم مي دهيم، آرزوي موفقيت و سالمتي مي کنيم. هربار مي گوييم: 
»دلمان برايتان تنگ است« و به دوربين درس مي دهيم. گاهي آخر کالس صدا را باز 
مي کنم و مي گويم: »کسي سؤالي دارد بگويد.« مي خواهم صدايشان را بشنوم. گاهي 

چت را باز مي گذارم و از شيطنت هايشان مي خندم. 
4۰ سال است که معلمم. بازنشسته ام و حاال در يك مدرسه ي غيردولتي مشغولم. 
اسفند ماه فيلم را در خود مدرســه ضبط مي کرديم و بعد ديگر من کاري نداشتم. اما 
اآلن کالس ها آنالين است. البته باز هم براي آموزش آنالين به مدرسه مي روم، اما اغلب 
وضعيت نت و سروري که از آن استفاده مي کنيم کالفه مان مي کند. يك کالس يك 

ساعته به دليل قطعي هاي مداوم تا دوساعت طول مي کشد؛ تجربه ي عجيبي است.
گاهي دانش آموزان تکاليفشــان را نيمه شب برايم ارســال مي کنند. اگر يادم برود 
اينترنت را خاموش کنم يا اين که صداي گوشي را کم مي کنم. بارها از صداي زنگ پيام ها 
بيدار مي شوم. اين روزها پيشرفت فناوري به کمك تعطيالت اجباري آمده و آموزش را 
تغيير داده است. ما و آموزش و پرورشمان با آموزش مجازي و آنالين ناآشناييم؛ تازه در 
آغاز راهيم و نياز به زمان داريم و مهم تر اين که اصاًل نمي دانيم اين وضعيت تا کي ادامه 

دارد. اما به قول حضرت حافظ: »چنان نماند، چنين نيز هم نخواهد ماند«.
ســالمتي دانش آموزان و خانواده هايشــان براي ما مهم تر از هردرسي است. من 
مي دانم دل آن ها هم تنگ اســت؛ حتــي گريزپاترين دانش آموزان دلشــان براي 

دوستانشان و بازي ها و شادي هاي مدرسه تنگ است. مطمئنم.«

باور كنيد من فقط يك نفرم

 پشت ميزهاي ساكت كسي نيست

معلمم و به چشم پزشك نياز دارم
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به آسمان تاریک نگاه کردم. دستم را چسباندم به شیشه ی 
پنجره. ســاعت جیبی ام را از جیب فراکم بیــرون آوردم. من 
مارمولک فراک پوشــم و این جا در کافه ی آلبرت اینشــتین 
زندگی می کنم. ســاعت جیبــی ام خواب رفته بود، درســت 
روی 12. به تاریکی بیرون چشم دوختم و به نظرم رسید واقعاً 
نیمه شب است. به در نگاه کردم که نیمه باز بود و باد سردی از 
سمت آن می وزید. همه جا ســاکت بود. فقط چراغ آشپزخانه 
روشــن بود، اما عموآلبرت را نمی دیدم. دســت هایم از سرما 
مورمور شد و با دیدن سایه ی کسی جلوی در، به خودم لرزیدم. 
ســایه جلو آمد و بزرگ و بزرگ تر شــد و ناگهان دستی در را 

چارطاق باز کرد. 
- از گور آمده ام میزبان!

نفسم حبس شد و ســریع و از قاب پنجره به سمت سقف 
دویدم و پنــاه گرفتم. این بار صدای خواب آلــود عموآلبرت از 

جایی توی تاریکی کافه بلند شد: »کی هستی؟«    
مرد در را بست و از نوری که از آشپزخانه به صورتش تابید 
شــناختمش، »عبدالرحمان صوفی«. به اطرافش نگاه کرد و 

گفت: »من... منم!«
عموآلبــرت از روی مبل راحتــِی انتهای کافــه نیم خیز 

شد.»تویی صوفی! بیا داخل.«
عبدالرحمان صوفی کورمال کورمال به ســمت عموآلبرت 

رفت: »چشم های من سو نداره.«
دستش را به صندلی تکیه داد و با احتیاط نشست: »گور نه 
آلبرت اینشتین. امیراالمرا عضدالدوله، شهر گور را به فیروزآباد 
تغییر نام داده. اگه بــاز بگی گور، مجازات در انتظار توســت 

پیرمرد!«
عموآلبرت خمیازه ای کشــید و بلند شد: »امیراالمرا دچار 
مالیخولیای مزمن شده عبدالرحمان عزیز. چی میل داری این 

موقع شب برات بیارم؟«
صوفی دست در قبایش کرد و پارچه ای را به عموآلبرت داد: 

»از این بادرنجبویه ی خوش بو.«
عمو آلبرت کیسه ي پارچه اي را گرفت و به سمت آشپزخانه 

آمد: »سوغاتی چی آوردی؟ البته حاال که شهر متروکه...« 
- کافه ی توســت که متروکه! رصدخانه مثل ســاعت کار 
می کنه. تازه حاال که بعد از حفــاری از زیر خاک بیرون اومده، 

من همه اش همون جا هستم.
عموآلبرت با خنده برگ های ســبز الی پارچــه را بویید و 
گفت: »همه مون زیر خاکیــم، اما برای دیدن ســتاره ها باید 

بیرون اومد.«
صوفی یک مرتبه بلند شــد و به عموآلبرت زل زد. زیر لب 

گفت: »چندشبه خواب »مدوزا« رو می بینم.«
عمو آلبرت همان طور که دمنوش را آماده می کرد پرســید: 

»مدوزا دیگه کیه عبدالرحمان؟«
چشــم های صوفی مثل دو ســتاره در تاریکی درخشید: 
»عفریته ای که هرکس به چشــم هاش خیره بشــه، به سنگ 

تبدیل می شه.«
خودم را گوشه ی دیوار جمع کردم.

- »برساووش« سرش رو از تنش جدا می کنه.
به ســایه ی عمو آلبــرت روی دیوار نــگاه کــردم که در 
تاریک روشن کافه شــبیه یک هیوال تکان می خورد. یک دفعه 

برگشت و سایه اش لرزید: »برساووش؟«

- پسِر »زئوس«، خدای خدایان یونان. 
دیگر انگار عموآلبرت را نمی دید. نگاهش به پنجره و تاریکی 
شب بود و آرام نزدیک می شد: »برساووش سر مدوزا رو در برابر 
هیوالی دریا قرار می ده و اون رو به ســنگ تبدیل می کنه. اما 
توي خواب های من هیچ وقت به وصال شــاهزاده »آندرومدا« 

نمی رسه و همیشه تنها می مونه.«
همان طور که پاهایم بی حس شــده بود، خــودم را باالتر 
کشیدم. صوفی دیگر درست لب پنجره رســیده بود: »بارش 
شهابی سالیانه ی برساووشی، یکی از تنها دل خوشی های مِن 

تنها توي رصدخونه ست.«
عموآلبرت دمنوش را برداشت و روی میز گذاشت و گفت: 

»من تا حاال بارش شهابی ندیدم.« 
- پیرمرد! گمون کنم حتی »ابر کوچک« هم ندیده باشی.

عموآلبرت صندلی را عقب کشید و نشست. با پیپش بازی 
و به صوفی نگاه کرد. صوفی دو دســتش را مثل دوستون لب 
پنجره قرار داد و گفت: »شــبی مثل امشب که ماه در آسمان 
نیست، می تونی با چشم هات این کهکشــان رو مثل یک لکه 

ببینی. دورترین چیز قابل رؤیت.«
برگشت و به کندی به ســمت میز رفت: »آلبرت اینشتین، 
دورترین چیزی که هنوز با چشــم هات بتونی ببینی، همیشه 
رازی برای نجواکردن با خودش داره وگرنه، نه این قدر دور بود 

و نه این قدر نزدیک.«
آرام از روی دیوار پایین خزیدم. از قاب پنجره خم شدم و به 

آسمان نگاه کردم.

بدون داشتن تلسكوپ
»ابوالحســن عبدالرحمان صوفی رازی« در 1۵ آذر 2۸2 خورشیدی در شهر ری 
به دنیا آمد. او استاد ریاضی و ستاره شناسی ایرانی در سده ی چهارم در دوران دیلمیان 
بود. صوفی در دربــار عضدالدوله ی دیلمی در اصفهان زندگــی می کرد و یافته های 
پیشین یونانیان را در علم نجوم تشریح و ترجمه می کرد. تعیین اندازه ي نصف النهار 
شهر شیراز و ابداع علم نورسنجی در ستارگان از کارهای علمی ارزشمند اوست. اولین 
رصد ثبت شده از کهکشان آندرومدا، کهکشــان مارپیچی در صورت فلکی آندرومدا 
نزدیک ترین کهکشان مارپیچی به کهکشان راه شیری، در سال ۹۶۴ میالدی توسط 
این منجم ایرانی انجام گرفت که نام آن را »ابر کوچک« گذاشت. او سحابی و ستارگان 
مزدوج را بدون داشتن تلسکوپ کشــف کرد و نظریه ی بطلمیوس را اصالح کرد. در 
زمینه ي ریاضیات و هندسه و ستاره شناسی کتاب های زیادی از جمله صورالکواکب 

)پیکرهای ستارگان( از او به یادگار مانده است.

اولین رصدخانه ی ایران
امیر عضدالدولــه دیلمی، صوفی را به عنوان اســتاد ریاضی و ستاره شناســی در 
شهر گور )فیروزآباد( منســوب کرد. صوفی در رصدخانه ی شهر گور، پژوهش های 
ستاره شناسی مهمی انجام داد. تصحیحات زیادی روی فهرست ستارگان و تخمین 
روشنایی و درخشندگی آن ها انجام داد. او نخستین کسی است که فهرستی از اجرام 
غیرستاره ای مانند اجرام جالب توجهی چون خوشه ی دوگانه برساووش ارائه داد. شهر 
گور، محلی باستانی و یکی از نخستین شهرهای دایره ای در جهان است. رصدخانه ی 
شهر گور یکی از قدیمی ترین رصدخانه های کهن تاریخ ایران است. شاهکاری از دانش 
ایران که در کنار نقوش رنگی شاهزادگان ساسانی در شهر گور قرار داشت. پروفسور 
»دیتریش هوف« در حفاری این شهر به ســازه ای دایره ای شکل رسید که مشخص 
شد، قدیمی ترین نمونه از رصدخانه های به دســت آمده در ایران است. رصدخانه ی 
مراغه مربوط به دوره ي ایلخانان، نزدیک به 300 ســال پس از رصدخانه ي شهرگور 

بنا شده است. 

بارش شهابی برساووشی
برساووش یکی از صورت های فلکی است که در نیم کره ی شمالی دیده می شود. 
کمی دورتر و در حدود قسمت شرقی آندرومدا. ستاره ی »غول«، ستاره ی اصلی آن 
است که ستاره ای دوتایی اســت. این صورت فلکی، نقطه ی نور باران بارش شهابی 
برساووشی است که هرســال در نیمه ی دوم مردادماه با تراکم حدود ۵0 شهاب در 
ساعت رخ می دهد. نام صور فلکی از افسانه های یونانی سرچشمه می گیرد و هرکدام 
بیانگر افسانه و حکایتی است. نام برساووش از نام یونانی پرزئوس گرفته شده که در 

اساطیر یونانی مدوزا را می ُکشد و با شاهزاده آندرومدا ازدواج می کند.
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به آن بزرگ ترین قلمروي سلطنتی جهان می گویند. حاال این که چه طوری ساخته 
شد باید گفت لویی سیزدهم، چون به شکار عالقه داشت، قطعه ای از زمین های ورسای 
راخرید و به شکارگاه خودش تبدیل کرد. در آن زمان بیش تر زمین های ورسای خالی 
از سکنه و پر از حیوانات وحشی بود. سال ها بعد لویی چهاردهم دستور داد شکارگاه را 
به کاخي زیبا تبدیل کنند. مثل تماشاخانه ی کلوسئوم، هدف ساختن این بنا نمایش 
قدرت پادشاه بود. لویی چهاردهم درباریان را مجبور کرد تا در ورسای زندگی کنند. 

به خاطر همین در کنار کاخ سلطنتی، منزل درباریان هم قرار داشت.
این بنا مثل یک کاخ جادویی اســت! از شــگفتی های آن، راه ها و غار مخفی در 
محوطه ی کاخ است. همین طور در ساختمان نوعی فناوری به کار رفته که پنجره ها را 
به دیوار تبدیل مي کند! یعنی با یک دکمه ی مخفی، پنجره ی جدیدي در ساختمان 
خودش را نشان می دهد. چند باغ با طرح های گوناگون و با آب نماها و فواره های زیبا 
در کنار ساختمان های کاخ ساخته شد. سیستم هیدرولیکی اکثر آب نماهای جهان، 

امروزه هم مثل آب نماهای کاخ ورسای است که ۳۰۰ سال پیش ساخته شده اند. 
اگر خواستید بخشی از کاخ را تماشا کنید، به نشاني urlzs.com/HZs1N بروید.
  یادتان باشد حتماً به زمین و ســقف هم نگاهی بیاندازید چون معموالً پر از جزئیات

 است. 

پیش خودم فکر می کنــم یعنی چند گالدیاتور در این تماشــاخانه نبردهای 
خونین داشــته اند؟ کدام نمایش ها از همه بیش تر مخاطب داشته؟ چه قدر جان 
حیوانات وحشی در خطر بوده تا امپراتور و تماشاچی ها سرگرم شوند؟ نمی دانم، اما 
این را متوجه می شوم که همه ی این کارها راهی بوده تا قدرت و ثروت امپراتوری 
به همه ثابت شود. تماشاخانه ی کلوسئوم روم، از پشت صفحه ی مانیتور باشکوه 

است و برایم کنجکاوی ایجاد کرده، چه برسد به بازدید از نزدیک! 
تماشاخانه ي کلوسئوم در زمان امپراتوری »تیتوس فالویوس وسپاسیانوس« و 
جانشینش )پسرش( در حدود سال ۷۲ میالدی در قسمت شرقی ُرم ساخته و پس 
از هشت سال تکمیل شد. این تماشاخانه، هدیه ای به مردم بود و برنامه ها معموالً 
رایگان اجرا می شد. این بنای بیضی شــکل، بزرگ ترین آمفی تئاتر در دنیاست و 
برای 5۰هزار تماشــاچی ظرفیت دارد! جالب این جاست که8۰ در ورودي در آن 
طراحی شده است. برایم سؤال پیش می آید که چه طور این بنا تا حاال سرپا مانده 
است. کارشناسان علتش را نوع مصالح و  بتن های باستانی در دیواره هاي آن اعالم 

کرده اند.
برای تماشای این تماشــاخانه به نشــانی urlzs.com/SvWZe بروید و 

حسابی از قدم زدن در این بنا لذت ببرید. 

موزه ای که نقاشی های »ونســان ون گوگ« و »رامبرانت« در آن نگه داری شود، 
حتماً تماشایی است، اما جذابیت آن فقط این نیست. در موزه ی ریکس آمستردام که 
نام های دیگر آن موزه ی ملی و موزه ي امپراطوری است، بیش از یک میلیون اثر هنری 
نگه داری می شود که شامل بیش از 8۰۰ سال هنر و تاریخ هلند است. آثاری از قرون 
وسطی، عصر رنسانس، عصر طالیی هلند در قرن هفدهم، دوران طالیی یونان و... در 

آن به نمایش درآمده است. 
در نشــاني urlzs.com/sNGBF ، ســالن هایی از این موزه را برای تماشاي 
مخاطبان به نمایش گذاشته اند که باعث مي شــود با یکی از هنرمندان عصر طالیی 
هلند آشنا شوم. حتماً نقاشی »دختری با گوشواره ي مروارید«و »دختر شیردوش« 
اثر »یوهانِس فِرمیر« را دیده اید؟! این دو اثر در موزه ی ملی هلند نگه داری می شود. 
فرمیر معموالً صحنه هایی از زندگی روزمره را نشان می دهد که ممکن است در نگاه 
اول عادی به نظر بیاید. این نقاش در دوران زندگی فقیرانه اش در قرن هفدهم چندان 

شناخته شده نبود و آثارش در قرن نوزدهم دیده شد و مورد توجه قرار گرفت.

من هم اعصابم از این قرنطینه ی دســت و پاگیر و طوالنی خرد شده است. 
کاش قدر نمایشگاه ها و موزه ها را مي دانستیم که حاال درهاشان را به روی همه 
بسته اند!  اشکالی ندارد، هنوز به لطف اینترنت می توانیم هزار کیلومتر سفر کنیم 
و روی فلش ها کلیک کنیم تا ما را به سالن های دیگر بناها ببرند و در فضایی قرار 
بگیریم که تا به حال پایمان به آن نرسیده است و نمای 360 درجه ای را تماشا 
کنیم. مگر سفر مجازی چه عیبی دارد؟ مختصر و مفید و کم هزینه است و قول 

می دهم ویروس کرونا نمی تواند هم سفرمان شود.
بناهای زیادی در سراســر دنیا در این روزها بازدید مجازی گذاشته اند، از 
بینشان سه تا را انتخاب کردم که در سه کشور هلند، ایتالیا و فرانسه قرار دارند. 
برای این ســفر فقط به این چیزها نیاز داریم: حوصله، عالقه داشتن به گردش، 

  نيلوفر شهسواريانرایانه یا تلفن همراهي متصل به اینترنت!

بازدید از موزه های جهان با چرخش 360 درجه

جهان گردى 
با يك كليك!

ايستگاه
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