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ويژه ي  نوجوانان، سال بيستم، شماره ي 991، پنج شنبه 25 ارديبهشت 1399،  20 رمضان 1441، 14 مـه 2020، ضميمه ي شماره ي7942 همشهري

چرخ اول

 کرونا 
و تنبل خانه ی شاه عباسی

وقتی تنبلــی می کردیم پدرم بــه ما می گفت: 
»بلند شــوید! این کارها یعنی چــه؟ مگر این جا 
تنبل خانــه ی شــاه عباس اســت؟« و مــا معنی 
حرف هایش را نمی فهمیدیم. روزي داســتانش را 
برای ما تعریف کرد و گفت: این افسانه اي است که 
نمی دانم چه قدر درســت و چه قدر نادرست است. 
می گویند در زمان های قدیم، شــاه عباس صفوی،  
در یکی از گشــت و گذارهایش در شــهر با دو مرد 
روبه رو شد که خیلی تنبل و بی تحرک بودند. برای 
خورد و خوراک و پوشاک هیچ  فعالیتي نمی  کردند.  
مردم غذا و آب به آن ها می دادند. آن ها آن قدر تنبل 
بودند که در آفتاب سوزان هم حاضر بودند برشته 
بشوند؛ اما از جای خود حرکت نکنند. وقتي به آن ها 

»فرهاد حسن زاده«، نامزد نهایي جایزه ی هانس کریستین اندرسن 2020
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معلم خصوصي دوچرخه 
از قلب مي گوید:

تمام زندگی تکرار 
نوجوانی اسـت

حمیدرضا شاه آبادی
نویسنده و نامزد جایزه ی جهانی 

آسترید لیندگرن:

  طوبا ويسه

مي گفتند بروید در ســایه بنشــینید، با بي خیالي  
می گفتند: »سایه، سایه خودش می آید...«

شاه عباس از وضعیت این دو تنبل شهر، ناراحت 
شد و دســتور داد در قصر بنایی بسازند و اسمش را 

گذاشت »تنبل خانه«. 
بعد ایــن دو تنبل را بــه زور بلنــد کردند و در 
تنبل خانــه جا دادنــد. هــرروز از غذاهــای قصر 
می خوردند و نوشــیدنی های گوارا می نوشیدند... 
مردم شهر با مشاهده ی وضعیت این دو تنبل به این 
فکر افتادند کاش ما هم خود را به تنبلی می زدیم و 
در قصر پادشاه ساکن می شــدیم. خود را به تنبلی 
زدند و ســربازان یکی یکی آن ها را بــه تنبل خانه 
آوردند. آن قدرتعدادشان زیاد شد که جا برای سوزن 

انداختن نبود. پادشــاه وضعیت را که دید، ناراحت 
شد و دســتور داد تنبل خانه را به آتش بکشند. به 
آتش کشــیدند.  مردمی که خود را به بی تحرکی 
زده بودند پا به فرا گذاشــتند اما آن دو تنبل اولی 
از جایشان تکان نخوردند. یکی از آن ها با بی حالی 
فریادمی زد: »مــن دارم آتش می گیــرم... کمکم 
کنید!« آن یکی که از اولــی تنبل تر بود می گفت: 

»منم بگو!«
کرونا باعث شــد در خانه بمانیم. امــا یادمان 
باشد که مدرسه نرفتن، پارک نرفتن، تعطیل شدن 
بازی با دوســتانمان در کوچه یا خیابــان به این 
معنی نیست که تنبلی کنیم و دســت از فعالیت 
بکشــیم. ما می توانیــم در همــان آپارتمان های 
کوچک خودمــان نرمش کنیم. اپلیکیشــن های 
زیادی در گوشی ها هست که به ما برنامه ی ورزش 
می دهــد. خودتان می دانید، من هــم می دانم که 
عقل سالم در بدن سالم است. یادمان باشد آن دو 
تنبل بیکار نباشیم که آتش نزدیکمان باشد و پای 
فرار کردن نباشد. این روزها که روزهای امتحان های 
 آنالین است هم، ورزش کردن در خانه حال شما را 

خوب خواهد کرد.
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امســال، مدرسه هم مدرســه نشد؛ 
تا بهمن درگيــر آلودگی هــوا بوديم و 
تعطيلی هــای يكــی درميان كــه ما را 
حسابی از درس و مدرســه انداخته بود 
تا جايی كه قرار بود حتی پنج شــنبه ها 
هم مدرسه برويم يا ساعت های بيش تری 
در مدرســه بمانيم. اما غافــل از اين كه 
كرونا در انتظارمان اســت تا حتی همان 
روزهای يكی درميان مدرسه را از ما بگيرد 

و تجربيات تازه در اختيارمان قرار دهد. 
چند وقت پيــش، حســن روحانی، 
رئيس جمهــور، از بازگشــايی مدارس 
خبر داد و گفت: »قرار شد كه در مناطق 
كم خطر 20 ارديبهشت مدارس بارعايت 
پروتكل هاي بهداشــتي بازگشايی شود 
و يك ماه آموزش داشــته باشيم و بعد 
هم امتحانــات. نگران نحــوه ي اجرای 
پروتكل هــا بــودم؛ قــرار شــد به 2۷ 
ارديبهشت تغيير كند و تا قبل از آن باز 
هم مطالعه شود. نبايد هيچ نگرانی ايجاد 
شود.« البته محسن حاجي ميرزايي، وزير 
آموزش  و پرورش هم از بازگشايي مدارس 
در روز 2۷ ارديبهشت خبر داد، اما گفت 
اين حضور اجباري نيســت و براي رفع 
مشكالت و سؤاالت از معلم هاي مدرسه 
اســت. اما هم چنان وضعيت نامشخص 
است و به خاطر شرايط كرونا، اما و اگرها 
بسيار است. امسال سال عجيبی بود. از 
آموزش مجازی و گرفتاری هايش بگوييم 

يا امتحانات آنالين؟ 
به گزارش خبرگزاري ايسنا، عليرضا 
كمــره ای، معاون آموزش متوســطه ي 
وزارت آموزش و پرورش، درباره ی نحوه ی 
امتحانات شش پايه ي اول ابتدايی گفت: 
»بعد از عيد، ســناريوهای مــا به روش 
آزمون، سنجش و ارزشيابی برای پايان 

خوب سال تحصيلی تغيير كرد. بر همين 
اساس امتحانات شش پايه ي اول ابتدايی 
به شــيوه ي ارزشــيابی توصيفی است و 
در پايه ي ششــم امتحانــات هماهنگ 
لغــو شــد؛ در دوره ي ابتدايــی مبنای 
امتحانــات دانش آموزان براســاس نظر 
معلم، ارزشيابی در طول سال تحصيلی، 

آموزش تلويزيونی و مجازی است.«
او هم چنين درباره ی امتحانات ديگر 
پايه هــای دوره ي متوســطه گفت: »ما 
اين ســناريو را مدنظر داريــم كه چون 
آموزش های ارائه شــده توسط معلمان 
در دوره ي تعطيالت هــم حائز اهميت 
اســت. ۸0درصد محتوای درسی، 20 
نمــره ارزيابــی دانش آمــوز را به خود 
اختصاص دهد و آموزش های ارائه شده ي 
باقی مانده، با سؤاالت اختياری چهار نمره 

داشته باشد و فرصتی برای بچه ها باشد 
كه يك پنجــم پايانی كتــاب را مطالعه 

كنند.«
خانم رضايــی دبير پايــه ي دهم و 
يازدهم هنرستان معتقد است برگزاری 
امتحانات به شــكل مجازی باعث افت 
شــديد دانش آموزان می شود و عملكرد 
كالســی مالك بهتری برای نمره دادن 
است؛ اما به شرطی كه به دانش آموز حق 
جبران داده شود. مثاًل براي دانش آموز 
تكرار شــود كه فعاليت های كالســی، 
حضور و شركت در پرســش و پاسخ ها 
مهم است و اگر 10 مرتبه شركت نكرد، 
باز برای مرتبه ي يازدهم فعاليتش ناديده 
گرفته نشود. به اين شكل هردانش آموزی 
به حقش می رســد. البتــه هنوز خبرها 
تمام نشده است و تكليف دانش آموزان 

پايه ي نهــم و دوازدهم معلوم نيســت. 
معاون آموزش متوسطه ي وزارت آموزش 
و پرورش دربــاره ي ايــن دو پايه گفته 
اســت: »امتحانات پايه ي نهم به جهت 
تأثيــر در هدايت تحصيلــی، به صورت 
هماهنگ اســتانی برگزار می شــد، اما 
امســال هماهنگ نخواهد بــود و آن را 
ضــروری نمی دانيم. امتحانــات پايه ي 
دوازدهم قطعاً حضــوری خواهد بود و 
حجم امتحانات هــم ۸0درصد محتوا با 
20 نمره خواهد بود و 20درصد هم نمره 
اختياری است تا آموزش های ارائه شده 
در دوره ي كرونا هم ترتيب اثر داده شود. 
آزمون كنكور هم بر اســاس آن خواهد 

بود.« 
علی اصغر كه دانش آموز پايه ی هفتم 
است، ترجيح می دهد امتحانات حضوری 

پنجمين جشنواره ی »بچه های محراب« ويژه ی كودكان و 
نوجوانان پسر در رشته های مكبری و مؤذنی به صورت مجازی 

برگزار می شود. 
به گزارش رسانه ي خبری سازمان فرهنگی هنری شهرداری 
تهران، ملوك ســيد آبادی دبير اجرايی پنجمين جشــنواره ي 
»بچه های محراب« و رييس فرهنگ ســرای اخالق گفت: »در 
راستای تجليل و تكريم و اشــاعه ي سنت حسنه ي اذان گويی و 
مكبری، پنجمين جشــنواره ي »بچه های محراب« بين پسران 

باشد، اما هانيه دانش آموز پايه ي يازدهم 
می گويد: »اگر حضوری برگزار شــود، 
باعث می شود وضعيت شيوع بيماری بدتر 
شود. اينترنتی هم ممكن است بسياری از 
دانش آموزان شرايطش را نداشته باشند و 
يا موقع برگزاری كالس بدشانسی بياورند 
و اينترنتشــان قطع شــود و هزار دليل 
ديگر. پس من فكر می كنم عادالنه ترين 

كار ارزشيابی كالسی است.«
هرچند محمدمهدی زاهدی، رئيس 
كميســيون آموزش و تحقيقات مجلس 
شورای اسالمی گفت: »پيشنهاد ما اين 
اســت كه امتحانات كالس هــای دهم، 
يازدهم و دوازدهم با توجه به تأثيرگذاری 
در كنكور اين گونه برگزار شــود كه ابتدا 
امتحان نهايی كالس دوازدهم با رعايت 
پروتكل های بهداشتی به صورت حضوری 
برگزار شود و بعد در فاصله ي20 روزه ای 
كه كالس دوازدهمی ها تا كنكور سراسری 
دارنــد، آمــوزش و پــرورش امتحانات 
دهمی ها و يازدهمی ها را حضوری برگزار 

كند تا عدالت آموزشی هم برقرار شود.«
اما قضيه به همين جا تمام نمی شود. 
خيلــی از مدرســه های غيــر دولتــی 
امتحان های خــود را شــروع كرده اند 
و به شــكل آنالين امتحــان می گيرند. 
دانش آمــوزان با دلهره ی اينترنت ســر 
امتحان هــا حاضــر می شــوند خيلی 
وقت ها امــكان آنالين بودن نيســت و 
فايل های سؤال ها باز نمی شود. خيلی از 
دانش آموزان با خيال راحت با جزوه هايی 
كه در دســت دارند امتحــان می دهند 
و مفهوم امتحان از دســت رفته اســت. 
به هر حال شرايط كشــوربه خاطر كرونا 
در شرايط خاصی است و خيلی از شهرها 

هنوز به وضعيت سفيد نرسيده اند. 

وضعیت امتحان مدرسه ها در روزگار كرونا

امسال مدرسه، مدرسه نشد!

»بچههایمحراب«درفضایمجازی�تکب�یرمیگویند
رده ی سنی هشت تا 12سال در رشته ي مكبری و نوجوانان 12 تا 
16سال در رشته ی مؤذنی در بستر فضای مجازی برگزار می شود.

رئيس فرهنگ ســرای اخــالق در تبيين شــيوه ی اجرای 
جشــنواره گفت: »كودكان هشت تا 12 ســال برای شركت در 
رشــته ي مكبری و نوجوانان 12 تا 16 ســال برای شركت در 
رشــته ي مؤذنی تا پايان ماه مبارك رمضــان می توانند پس از 
تهيه ي فيلم تكبيرگويی يا اذان گويی خود )حداكثر يك دقيقه( 
از طريق فضای مجــازی با دنبال كردن صفحه ي اينســتاگرام 
بچه های محراب به نشانی bachehayemehrab به صورت 
دايركت يا از طريق شماره ي 09354455314 به پيام رسان های 
روبيكا، سروش و واتس اَپ به دبيرخانه ي جشنواره ارسال كنند.

ســيدآبادی، شــاخص های ارزيابی جشــنواره را »رعايت 
ترتيب«، »صــوت و لحــن«، »صحت قرائــت و فصاحت« و 
»آراستگی ظاهری« برشمرد و گفت: »هيئت داوران بالفاصله 
پس از پايان ماه مبارك رمضان بر اساس شاخصه های مذكور، 
14 نفر را برتر در هريك از رشته ها ي مكبری و مؤذنی انتخاب 

می كند و هدايايی به آن ها اهدا می شود.«

فرهنگ سرای آفتاب، مسابقه ی عكاسی از سفره افطار را ويژه ی روزه اولی ها )دختر و 
پسر( برگزار می كند. به گزارش روابط عمومی فرهنگ سرای آفتاب، مسابقه ي عكاسی 
از سفره ی افطار به مناسبت ماه مبارك رمضان اجرا می  شود و روزه اولی هايی كه قصد 
شــركت در اين مســابقه را دارند، می توانند يك عكس به صورت افقی از سفره های 
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بازگشــت؛ ایــن کلمــه چه معنایی 
دارد؟ بار آن خوب اســت و شادی بخش 
یا غمگین اســت و اندوه بار؟ برای ما که 
قصه ی این شب ها را شنیده ایم، برای ما 
که بر بالین بیماری پدر نشسته بودیم و 
در نقطه ای از تاریخ قــرار گرفته ایم که 
زمین و زمان برای پدر گریه می کرد، این 

کلمه بسیار اندوه بار است.
هرکــس در هرجای دنیا که باشــد 
از این کــه به اصل و ذات خــود برگردد 
خوشحال می شــود. آدم های بسیاری 
هســتند که وقتــی از اصل خــود دور 
می شــوند حاضرند به رنــج بی نهایت 
بیفتند، امــا بدانند در پایــان به اصل 

خودشان برمی گردند. 
و پدر نیز یکی از همان ها بود.

* * *
این، ماجرای بازگشــت پدر به ذات 
زیبای خود است. ماجرای زمینی که با 
همه ی زیبایی هایش نتوانســت زیبایی 
جایی را که پــدر از آن آمده بود برایش 
کم رنگ کنــد. ما درخت های بســیار، 
رودهای فــراوان و پرنده هــای زیادی 
دیده ایم و از تماشای دنیا لذت برده ایم؛ 
اما آیا در همه ی آن لحظه ها حواسمان 
بــه ذات آفرینش بوده اســت؟ آیا فکر 
کرده ایم این ها تنها ســایه هایی از آن 
آفرینش عظیم و باشــکوه اند؟ بی شک 
پدر به آن فکر کــرده بود و همین باعث 
می شد دنیا در نظرش، اگرچه زیبا بود، 

کوچک بیاید.
رســتگاری کلمه ی عظیم و پرشأنی 
اســت که برازنده ی پدر بود. ما بســیار 
این کلمه را بر زبان آورده ایم؛ اما چه قدر 
آن را بــا همــه ی وجودمان احســاس 
کرده ایم؟ چه قدر ایمان آورده ایم به دین 
رســتگاری؟ حقیقتاً برای رستگارشدن 

چه کار کرده ایم؟
دنیا برای کسی که در پی رستگاری 
باشــد طور دیگــری روایت می شــود. 
همه چیز دست به دســت هم می دهند 

گاه آدمي دلش می گیرد از حرف نزدن. از این که در جهاِن به این بزرگی، از شرق تا غرب و شمال 
تا جنوب آن، یک نفر نیست. یک نفر پیدا نمی شود که به صرف یک فنجان درددل کنارش بنشیند 

و بعد از گفت وگو با او حس کند واقعاً سبک تر از چند دقیقه ي پیش شده است.
این فقط یک سوی ماجراست. سوی دیگر ماجرا آن است که کسی باشد؛ اما این حرف های خود 

آدمي باشند که بر زبان آمدن ندانند و صدا در گلو حبس شود و حرف ها در دهان قفل.
من با تو حرف می زنم، هر روز. نه فقط یک مشــت حرف معمولی. من بــا تو در قالب »دعا« 

گفت وگو می کنم و وقتی دعا می کنم یعنی به شنیدنت محتاج ترم. 
دیروز داشتم با تو حرف می زدم که اتفاق عجیبی برایم افتاد. واژه ها هنوز از دهان خارج نشده، 
در همان ابتدای عزیمتشان به سمت تو، سنگینی کردند و سقوط کردند و پاهایشان به زمین قفل  
شد. زنجیرهای بسته به پایشان را که دنبال کردم دیدم آن سر دیگر زنجیرها می رسد به خودم. 

یادم آمد هفته ی پیش با دست خودم آن ها را بافته بودم، قالب به قالب.
زنجیرها را که دیدم گریستم. واژه پشت واژه، حرف ها از دهان من بیرون می آمد و سرنوشت 

همه ی آن ها در یک چیز مشترک بود و آن افتادنشان بر زمین بود.
من پریشــان از این اتفاق بودم که باألخره یک واژه را از میان باقی کلمات پیدا کردم و بیرون 

کشیدم و با تمام وجود گفتم: توبه!
زنجیرها گسستند. 

واژه ها دوباره به سمتت راهی شدند...
 

َعاَء نُوَب الَِّتي َتْحِبُس الدُّ اللَُّهمَّ اْغِفْر لَِي الذُّ
خدایا ببخش آن دسته از گناهانم را که دعا را محبوس می کنند.  )فرازی از دعای کمیل(

و او را به خواسته ی قلبی اش می رسانند. 
اما این شیوه ی دنیا برای به ثمررساندن 
کارهاست. چه بســیار مقصدهای زیبا 
که از راهــی پر از تاریکــی و اندوه عبور 

می کنند.
* * *

ما برای تو بســیار گریــه کرده ایم، 
پدر. شــاید به خاطر این باشــد که قد 
رســتگاریمان به  بلنــدای ایمــان تو 
نمی رسد. شــاید به خاطر این باشد که 

در سایه های زیبایی که از دنیا می بینیم 
محــو شــده ایم و سرچشــمه ی آن را 
فراموش کرده ایم. اما نه؛ همه اش همین 
نیســت. ما برای تو گریه کرده ایم؛ چون 
دنیا بدون تو جای زیبایی نیســت. ما به 
کلمه ی رستگاری بسیار فکر کرده ایم؛ 
اما با همــه ی قلبمان بــاور داریم رفتن 
چنین مظلومانه ی تو دل دنیا را شکسته 
است. ما که دل هایمان از دنیا کوچک تر 
و نازک تر است. ما چگونه نشکنیم وقتی 

می دانیم آن که دین رستگاری را یادمان 
داد برای همیشه از کنارمان رفته است. 
نه، کار ما نیســت این حجم از تنهایی و 
غم را به دوش بکشیم. این غم بر دوش 
دنیا هم ســنگین اســت، چه برسد به 
شــانه های ضعیف ما که زیر بار گریه به 

لرزه افتاده اند.
* * *

سال ها گذشته اســت؛ اما ظلم هنوز 
زنده است. زنده اســت هنوز ظلمی که 

تو غم 
پدر است،  ر  بي قرا پرنده اي 

برایشهادتامامعلیع

 ياسمن رضائيان

تو را از ما گرفت و این غم هر سال همین 
روزها بال های گســترده اش را بر جهان 
پهن می کند و زمین و زمان را در آغوش 
می کشــد. غم تو، پرنده ای بی قرار است 
که برای آرام شدن، همه ی آسمان ها را 
پرواز می کند و در آخر باز هم ســراغ ما 
می آید. ما و غم، باهم، بــرای نبودن تو 

گریه می کنیم.
این غــم، روایت قصه ی تو اســت و 
عجیب اســت که قصه ات هیچ وقت به 
پایان نمی رسد. در این قصه ما تا همیشه 
به نبودنت فکر می کنیــم و از خودمان 
می پرســیم کی ظلم و تاریکی از جهان 
دور می شــود؟ اما نمی شــود این قصه، 
قصه ی تو باشد و هیچ روزنه ی نوری در 
آن نباشد. رســتگاری تو آن قدر روشن 
اســت که تاریکی ها را محــو می کند. 
رستگاری، نقطه های روشن این قصه اند. 
تو رســتگار شــده ای و به سرچشمه ی 

آفرینش زیبای خودت بازگشته ای.
از ایــن پنجره کــه نــگاه می کنیم 
می فهمیم دنیا، جز تاریکی، نور هم دارد. 
جز ظلم، عدالت هم دارد و این یعنی آن 
رستگاری که تو به آن ایمان داشته ای بر 
جهان پیروز شده است. ما با چشم هایی 
که بســیار گریه کرده اند و با قلب هایی 
که بی صدا لرزیده اند ایمــان آورده ایم 
رستگاری اســت که در پایان نجاتمان 

می دهد.
* * *

حاال به بازگشــت که فکر می کنیم 
قلبمان آرام تر اســت. اگــر در همه ی 
بازگشت هایمان پای رستگاری در میان 
باشد یعنی عدل بر ظلم پیشی گرفته و 

روشنایی بر تاریکی پیروز شده است.
پرنده ی غــم تــو را به آســمان پر 
می دهیم و به او نشــانی روشــنایی را 
می دهیــم. در گــوش او می گوییم که 
رســتگاری پیروز این قصه است. همان 
رستگاری زیبایی که فکر می کنیم باید، 

هم رنگ حیات، سبز باشد.

 ياسمن مجيدی

باتوحرفمیزنم
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ترسالي، سراب است. اصاًل چه معنا 
دارد در ســرزميني خشك، باران 
ببارد؟ ترسالي، سراب است؛ براي 
سرزمين خشك ما. مي گويي تنها 
اتفاق خوب اين روزها باران است و 
يعني وارد دوره ي ترسالي شده ايم؟ 
مي شــنوي نه! واقعيت را بپذير. ما 
در كشــوري گرم و خشك زندگي 
مي كنيم. ما در كشوري چنداقليم 
زندگي مي كنيم كه مي تواند هم زمان 
هم خشك سالي داشته باشد و هم 
ترسالي. اقليم و آب وهوا هم چندان 
قابل پيش بيني نيســتند. درباره ي 
موضوع هم بحث هاي زيادي شده و 

مخالف ها و موافق هاي زيادي دارد.
»حميدرضا خدابخشي«، كنشگر 
اجتماعي آب و فعال محيط زيست، 
معتقد اســت كه ترســالي براي 
ســرزمين ما معنايي نــدارد؛ با او 

گفت و گو كرده ايم.

اصاًل ترسالي چيست؟
براي اين كه بدانيم ترسالي چيست، اول 
الزم است بدانيم وقتي مي گويند شرايط 
امسال نرمال است، يعني چه؟ سال هاست 
كه از ميــزان بارندگي هــا، آماربرداري 
مي شود و متوسط بارش سال هاي مختلف 
را مي گيرند؛ بسته به آن متوسط، تعيين 
مي كنند كه وضعيت بارش در هرســال 

چگونه است.
وقتي بارش ها در يك ســال، مطابق با 
آن متوسط باشد، يعني به اندازه ي متوسط 
همه ي سال ها، باران داشته باشد، آن سال 
نرمال اســت. هروقت بيش تر از متوسط 
همه ي ســال ها باشد، آن ســال ترسالي 
است و اگر كم تر باشد، خشك سالي. البته 
خشك سالي رده ها و درجه هاي گوناگوني 
دارد؛ مثل خشك ســالي هواشناســي، 
خشك سالي هيدرولوژيكي، خشك سالي 

سخت، خشك سالي كم و...
ما بيش از ٦٠ سال است در اين زمينه 
آمار داريم و متوســط بــارش را معموالً 

براساس اين دوره ي ٦٠ ساله مي گيرند.
براساس اين آمارها، ما در دوره ي 

ما هنوز در قرنطينه ايم. يعنی مادرم 
مرا به زور در قرنطينه نگه داشته؛ وگرنه 
سامان و عليرضا، پسرهای همسايه دارند 
در حيــاط جوالن می دهنــد. قرنطينه 
بسيار سخت است و من در اين 12سال 

زندگي ام، چنين شرايطي را تجربه نكرده  
بودم. مــادر می گويد»اگر بروی بيرون، 
كرونا می گيــری و می ميری.« در حالی 
كه می دانم كسانی كه كرونا می گيرند، 
بالفاصله نمی ميرند. حتی ممكن است 

اصاًل نميرند. ولی مادرم كروناگرفتن را 
مســاوی با مرگ می داند. به او می گويم 
كرونا بگيرم بهتر از اين است كه سامان و 
عليرضا جلوی چشمم فوتبال بازی كنند 
و من بی حركت نگاهشان كنم و سامان 

احمق از عليرضا گل بخورد! 
مادرم می گويــد: »در خانه اين همه 
ســرگرمی اســت، با همين ها خودت را 
ســرگرم كن.« در حالی كه منظورش از 
اين همه سرگرمی، تلويزيون يا آن مكعب 
روبيك است كه هيچ وقت درست نمی شود 
يا آن »پي اسPS4( »4( كه هنوز رويش 
»فيفــا1٦« نصب اســت و ايــن يعنی 
»رونالدو«، »دانيلو« و »آلــوارو موراتا« 
هنوز در رئال بازی می كنند و همين باعث 
می شود دلم نيايد پلي استيشن بازی كنم. 
پدرم هم زير بار خريدن فيفا2٠ نمی رود، 
چون از انتقال رونالدو به يوونتوس ناراحت 
اســت و نمی خواهد رونالدو را جدا از تيم 

رئال ببيند!
به مــادرم می گويم چه طــور پدر از 
صبح زود تا شب می رود سر كار و كرونا 

نمی گيــرد. می گويد»تا همين اآلن هم 
شــانس آورده كه نگرفته.« می خواهم 
بگويم خب من هم خوش شانســم و به 
احتمال زياد نمی گيــرم ولی حوصله ی 
ادامه ي بحث را ندارم و ترجيح می دهم 
بروم با رئالی بازی كنم كه هنوز رونالدو 
را دارد. صدايش را هم بلند می كنم كه 
صدای ســامان و عليرضا را نشنوم و داغ 
دلم تازه نشــود. با وجود رونالدو هم، از 
بارســا می بازم و می روم لب پنجره و آن 
دو را نگاه می كنــم. در كنار همه ي اين 
مشــكالتم برای فردا بايد سه صفحه از 
دفتر كار رياضی را حل كنم و عكسش را 

برای خانم چهرازی بفرستم. 
اميرحسين می گفت: »عكس تمرين 
خودش و جواد يكی بوده و خانم چهرازی 
متوجه  نشده.« به ســرم می زند من هم 
عكس تمرين يك نفر ديگر را بفرســتم، 
ولــی می ترســم. تمرين ها را هــم بلد 
نيستم. بايد از مادرم بپرســم. البته كه 
خانم می گويد: »خودتان حل كنيد و از 
والدينتان كمك نگيريد!« اما نمی شود كه 

بلد نباشيم، كمك هم نگيريم، تمرين ها 
را هم انجام داده باشيم. مطمئنم كه همه 
از مادر و پدرشان كمك گرفته اند وگرنه 
ديروز هيچ كــس مبحــث مختصات را 
نفهميد و همه الكی می گفتند فهميديم. 
خود من وقتی خانــم چهرازی رو به رويم 
بــود و روی تخته درس مــی داد و مثال 
می زد و شــكل می كشــيد هم متوجه 

رياضی نمی شدم، چه برسد به اآلن. 
ما هنــوز در قرنطينه ايــم و نمی دانم 
تا چند روز ديگر بايــد در قرنطينه با اين 
شرايط باقی بمانيم. اما اميدوارم من و پدر 
و مادرم كرونا نگيريم و بتوانيم مثل چند 
وقت قبل بيرون برويم. بتوانيم با سامان 
فوتبال بازی كنيم. با دست های كثيفمان 
لقمه های نــان و پنيرمــان را بخوريم. 
بدون اين كه دست هايمان را ضدعفونی 
كنيم، برويم با اميرحســين از آن پيتزا 
1٠هزارتومنی های كنار مدرسه بخوريم و 
وقتی خوراكی مان روی زمين افتاد، با يك 
فوت، تميز و قابل خوردن شود و اين همه 

رنج و سختی را تحمل نكنيم.

ازرنجىكهمىبريم

ترسالي قرار داريم؟
ما اصاًل نمي توانيــم و نبايد آمارهاي 
يك پارچــه بدهيم، چون در كشــورمان 
اقليم هــاي گوناگوني داريــم. وقتي در 
منطقه اي از ايران ترسالي است، در همان 
زمــان در منطقه ا ي ديگر خشك ســالي 
اســت. مثاًل امســال در گيالن سال آبي 
خوبي بوده، ولي در چهارمحال و بختياري 
و كهگيلويه  و بويراحمد، خشك سالي بوده. 
در بوشهر و شرق خوزستان و مناطقي از 
فارس و جنوب خراسان هم بارش ها كم تر 

از نرمال بوده است. 
وقتي مي گوييم براساس آمارها امسال 
ترسالي بود، داريم براي تمام كشور نسخه 
مي پيچيم؛ در حالي كه اين نســخه براي 
گيالن است و براي كهگيلويه وبويراحمد 
كاري نمي كند. براســاس ايــن آمارها، 
بودجه بندي مي شــود و اقداماتي صورت 
مي گيرد. در ترسالي، تكليف استان هايي 
كه دوسال اســت خشك اند چه مي شود؟ 
بنابراين بايد متناســب با هرمنطقه، آمار 
بدهيم. مثاًل بگوييم امســال در حوزه ي 

آبريز اروميه بارش ها زياد بوده است.
سال ها در خشك سالي بوده ايم 
و مدام به اصــالح الگوي مصرف آب 
توصيه شــده ايم. اگر فرض را بر اين 
بگيريم كه در دوره ي ترسالي هستيم، 
باز هم بايد همان رفتارهاي دوره ي 

اروپا، كشــورهاي پرآبي هستند، اما همه 
بدون استثنا برنامه هاي كاهش مصرف آب 
دارند. مثاًل اتريش كشــور پرآبي است؛ اما 
يك برنامه ي سه ســاله دارد كه استاندارد 
سرانه ي مصرف آب شرب و بهداشت روزانه 
را كم كند و به 12٠ ليتر در روز برســاند. 
براي اين كــه مبحــث آب، بحثي جهاني 
است و روي تغيير اقليم اثر دارد و همه ي 

كشورها روي اين موضوع كار مي كنند.
ســيالب ها، نشــانه ي ترسالي 

هستند يا خشك سالي؟
سيالب با ترسالي فرق دارد؛ در سيالب 
بارش ســاالنه يا بخش مهمــي از بارش 
ســاالنه  در دو روز مي بارد و بقيه ي سال 
خشــك اســت. اين بدترين مدلي است 
كه در خشك ســالي اتفاق مي افتد و اين 
آب، ســبز محسوب نمي شــود. بهترين 
نوع استفاده از سيالب، مديريت سيالب 
است، نه كنترل سيالب. پس بايد به سمت 
آب خيزداري و آب خوان داري برويم. مثاًل 
با ايجاد سازه هاي انحراف سيالب، آب به 
سمت دشــتي كه آب خوان دارد هدايت 
شود يا ســيالب برود به سمت تاالبي كه 
كانون توليد ريزگرد شده و بعد به سمت 
افزايش پوشــش گياهي برويــم؛ چون 
پوشــش گياهي ســرعت آب را مي گيرد 
و به منابع آب زيرزمينــي مي برد. اين ها 
روش هاي مناســب بــراي اســتفاده از 

بارش هاي سيالبي هستند.

نسخه ي ترسالي براي سرزمين خشك

ترسالي سرابيبهنام
  نفيسه مجيدي زاده

دماسنج

  محدثه نيكچه

است. پارسال، يك ترسالي خاص بود كه 
در بعضي حوزه ها اتفاق افتاد و باعث احياي 
درياچه ها و تاالب ها شد. امسال در همان 
حوزه ها، افزايش بارندگي داشتيم كه باعث 
حفظ شرايط پارسال شد. اما مثاًل حوزه ي 
آبريز مارون جراحي كه به تاالب شادگان 
مي ريزد، امســال ٥٠  درصد خشك سالي 
داشتيم. ما كشــور كم آبي هستيم و بايد 
به ســمت ســازگاري با كم آبي برويم و 
هم چنــان در پي اصالح الگــوي مصرف 

آب باشيم.
و اگر كشور پرآبي بوديم چه طور؟

همه ي كشــورهاي عضــو اتحاديه ي 

خه
چر

دو
ي/ 
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س: 
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خشك سالي را داشته باشيم؟
كشور ما در وضعيتي نيست كه بگوييم 
اآلن ترسالي است و حاال افزايش مصرف 
آب داشته باشــيم يا سازه هاي جديد آبي 
بســازيم. كشــور ما هم چنان كشور كم 
آبي اســت و در بســياري مناطق، هنوز 
خشك سالي داريم. بعضي از مناطق دچار 
خشك سالي هاي دروغين هستند. يعني 
به خاطر مصرف زياد و نادرســت انسان، 

دچار خشك سالي شده اند. 
ما ترسالي معناداري نداريم كه باعث 
احياي آبرفت هاي زيرزميني بشود و سطح 
آب هــاي زيرزميني ما هم چنــان پايين 
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نامه ى خون! ســفر
خون با کمک قلب، سفر خود را درون رگ ها آغاز می کند و از مسیري مشخص

 به سرتاسر اندام های بدن و سلول های آن سر می زند. نقشه ي سفر خون را به همه ي نقاط بدن انسان،
می توانید در تصویر زیر دنبال کنید .

خون، مایعی است که  نقش مهمی در بدن به عهده دارد. مهم ترین وظیفه ي آن رساندن اکسیژن از شش ها به 
سلول های بدن و بیرون بردن کربن دی اکسید، از سلول های بدن به سمت شش هاست. 

خون به دو بخش اصلي تقسیم مي شود: ۵۵ درصد خوناب )پالسما( و ۴۵ درصد یاخته های خونی )گلبول ها(.  
یاخته های خونی هم خودشان به سه نوع تقسیم می شوند:

 1. یاخته های قرمز )گلبول قرمز(:  
شکل آن ها سکه مانند با وسط فرو رفته است و انتقال گازهای تنفسی در خون را برعهده دارند. 

2. یاخته های سفید )گلبول های سفید(:  
تقریبًا کروی شکل اند و وظیفه  شان، دفاع از بدن در برابر میکروب هاست.

3. گرده ها یا پالکت ها:
 بسیار ریز هستند و شکل به خصوصی ندارند و کار انعقاد و جلوگیری از هدر رفتن خون را انجام مي دهند.

معلمخصوصيدوچرخهازقلبميگويد:

  فاطمه سادات اخوت

يهي7علوم
پا

ل14
فص

1. بطن راست : حفره ای است در قلب که در پایین و سمت راست 
آن قرار دارد و خون حاوی کربن دی اکسید را به سمت شش ها پمپاژ 

می کند.

2. سرخرگ ششی : این رگ وظیفه دارد که خون 
دارای کربن دي اکسید را از قلب به شش ها می برد.

3. مویرگ هایی که خون حاوي 
کربن دي اکسید  )CO2( را از سرخرگ 

ششی به شش ها می رسانند.

13. مویرگ هایی که خون اکسیژن دار را از 
سرخرگ ها گرفته و به اندام ها می رسانند.

1۴. مویرگ هایی که خون حاوي 
کربن دی اکسید را از اندام ها گرفته و با 

کمک سیاهرگ ها به قلب می برند.

1۵. بزرگ سیاهرگ زبرین )باالیی(: 
خون داراي کربن دی اکسید را از 

سر و اندام های باالیی بدن به قلب 
برمی گرداند.

1۷. دهلیز راست : حفره ای از قلب که 
در سمت راست و باالی قلب قرار 
دارد و خون حاوي کربن دی اکسید  

وارد آن می شود.

1۸. دریچه سه لتی : یکی از 
دریچه های داخل قلب که بین 
دهلیز راست و بطن راست 

قرار دارد.

1۶. بزرگ سیاهرگ زیرین)پایینی(: 
خون کربن دی اکسید  دار را از 
اندام های پایین بدن به قلب 

برمی گرداند.

۴. شش: جزء اندام های بدن است که 
وظیفه اش ، گرفتن کربن دی اکسید 
خون و دادن اکسیژن به سلول های 

خونی است .

۵. مویرگ هایی که خون 
اکسیژن دار )O2( را از 

شش ها به سیاهرگ ششی 
می رسانند.

۶. سیاهرگ ششی: رگی 
که خون اکسیژن دار را از 
شش ها به قلب می آورد.

۷. دهلیز چپ: حفره ای که در قسمت 
باال و سمت چپ قلب قرار دارد که در 

آن خون حاوی اکسیژن جریان دارد.

۸. دریچه ي دو َلتی: یکی از دریچه های 
قلب که بین دهلیز چپ و بطن چپ 

قرار دارد.

9. بطن چپ: حفره ای است که در بخش پایین و 
سمت چپ قلب قرار دارد که در آن خون حاوی 

اکسیژن جریان دارد.

10. سرخرگ آئورت : بزرگترین 
سرخرگ بدن که خون حاوی 

اکسیژن را به اندام های مختلف 
بدن می رساند.

11. بخشی از رگ آئورت که خون اکسیژن دار 
را به سر و اندام های باالیی )زبرین( بدن 

می رساند.

12. بخشی از رگ آئورت که خون حاوی 
اکسیژن را به اندام های تحتانی )زیرین( 

بدن ، می رساند.

1

2

3

۴

۵

۶

قلب چوبى!
زنگ   تفريح

۸

9

10

131۴

1۵

1۶

1۸

سپهر:  سعيد...  بيا چند تا از شاخه هاي اين درخت رو بكنيم براي آتيش!
سعيد:  بي خيال! درخت زنده ست... روح داره... قلب داره.

سپهر: برو بابا... اون وقت قلبش كجاشه؟
سعيد: اون چاقو رو بده تا جاي قلبش رو روي تنه ش نشونت بدم! ببين...

۷
۴

3

1۴ 13
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1۷

2

2

12
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امکان ندارد نوجواني کتاب خوان 
باشید و حداقل یکی از کتاب های 
»حمیدرضا شاه آبادی« را نخوانده 
باشید؛»الالیی برای دختر مرده«، 
»وقتی مژی گم شــد«، »هیچ کس 
جرئتــش را نــدارد«، »اعترافات 
غالمان« و ســه گانه ی »دروازه ی 
مردگان«، بعضــی از کتاب های او 
برای نوجوانان اند که همگی تا حاال 
جوایز زیادی کســب کرده اند. اما 
چیزی که باعث شد در این گفت وگو 
به سراغ شاه آبادی برویم، موضوع 
دیگری بــود. به تازگي حمیدرضا 
شــاه آبادی از طــرف انجمــن 
نویســندگان کودک و نوجوان و 
هم چنین کانون پــرورش فکري 
کودکان و نوجوانان، به عنوان نامزد 
جایزه ی جهانی آسترید لیندگرن 
در سال 2021 میالدي معرفی شده 
و همین رویداد، مناسبتي شد برای 
گفت وگوی دوچرخه با این نویسنده 

و پژوهشگر تاریخی  و ادبی.

نخستین بار است که شما نامزد 
این جایزه می شوید. وقتی خبر را 

شنیدید چه حسی داشتید؟
خوشحالی! بعد از خوشحالی به این 
فکر کردم که این اتفاق شــروع یک راه 
سخت اســت. حاال باید بتوانم به خوبی 

جلو بروم و نتیجه ی قابل قبولی بگیرم.
شاید موقعیت فعلی شما آرزوی 
خیلی ها باشــد. آرزوی خودتان 

چیست؟
آرزویم این اســت که برنده بشــوم، 
اما جدای از شوخی مســئله این است 
کــه همه ی مــا وقتی مســیری را طی 

امــا بزرگ ترین دلیل برنده نشــدنمان 
این است که نتوانســته ایم به خوبی آثار 
و نویســندگانمان را به خارج از کشــور 

نوجوانی مــان دربــاره ي زندگــی  پیدا 
می کنیم تــا آخر عمر تکرار می شــود، 
البته با تغییراتــی. نوجوان ها اگر آرزو یا 
هدفی دارند، باید در دوره ی نوجوانی آن 
را در خود تثبیت کنند و باورش داشته 
باشــند. این باور باعث می شود صبح با 
همان تصویر بیدار شوند و شب با همان 
تصویر به خواب بروند. به عنوان مثال اگر 
می خواهند یک نویسنده ی موفق بشوند، 
مثل یک نویســنده ی موفق بخوابند و 
بیدار شوند و با همان نگاه دنیا را ببینند. 
و البته فراموش نکنند که مهم ترین نکته 

در این راه تالش است. 
رشته ی تحصیلی شــما تاریخ 

تمام زندگی تکرار نوجوانی اسـت
  نيلوفر نيک بنياد

حمیدرضا شاه آبادی، نویسنده و نامزد جایزه ی جهانی آسترید لیندگرن:

بوده. فکر می کنید خواندن ادبیات 
برای کســانی کــه می خواهند 

نویسنده شوند، ضروری است؟
ادبیات یک ظرف اســت. گاهی باید 
در داخــل این ظــرف چیــزی بریزیم 
که برخواســته از تجربیــات غیر ادبی 
ما باشــد. برخی از کســانی کــه اهل 
نوشــتن اند می گویند ما خیلی داستان 
می خوانیم. این کار خوب اســت اما باید 
آثار غیرداســتانی هم بخوانیم. باید در 
زمینه های مختلف مطالعه داشته باشیم 
تا خودمــان، آدم های دیگــر و دنیای 
اطرافمــان را بهتر بشناســیم. در این 
صورت چیزی برای ریختــن در ظرف 

ادبیات داریم.
با توجه به وضعیت پیش آمده و 
خانه نشیني اجباری، چه پیشنهادی 

برای نوجوان ها دارید؟
کسی با سن و سال من باید از انزوای 
خواسته یا ناخواســته ای که پیش آمده 
برای عمیق شــدن در خودش استفاده 
کنــد، در اطرافیانــش و در جهــان 
پیرامونش. در حال حاضر فرصت خوبی 
پیش آمده برای دیــدن، تمرکز کردن و 
فکر کردن. همین اتفاق در مورد نوجوانان 
هم صدق می کند. خوب است که از این 
فرصت برای آرامش بیش تر، فکر کردن، 

نگاه کردن و عمیق شدن استفاده کنند.
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گل به دامن بهار می آید 
گرما به دل تابستان 

عشق به آغوش پاییز 
سکوت به لبان زمستان...

تو
 چه اندازه 

به فصل های دل من می آیی

در
فصل فصل 

دلم

ينا
نك

يكا
ا ت

ين
جل

 آن
ي:

گر
ير

صو
ت

  سمانه فرجي

می کنیم و جلو می آییم، دوســت داریم 
وقتی برمی گردیم و پشت سرمان را نگاه 
می کنیم حس کنیم که راه را اشــتباه 
نیامده ایم. این احســاس که مسیرم را 
درست طی کرده ام و باعث شده ام عده ای 
مرا شایســته ی این عنوان بدانند، حس 
خوشایندی است و باعث می شود برای 
ادامه ی راه امیدوارتر باشم و با اطمینان 

بیش تری فعالیت کنم.
به نظر شــما چرا ایران تاکنون 
برنده ای در این جایزه نداشته است؟

من مطمئنم که آثار ادبیات کودک و 
نوجوان ایران در حدی هستند که حداقل 
یک بار برنده ی چنین جوایزی بشــوند، 

معرفــی کنیــم. نداشــتن کپی رایت، 
دور بــودن از چرخــه ی جهانی صنعت 
نشــر و وجود بعضی از محدودیت های 
فرهنگی، برخی از دالیل ناموفق بودن در 
زمینه ی این معرفی است. فکر می کنم 
چنین جوایزی امکان خیلی خوبی فراهم 
می کنند تا دست به دست هم بدهیم و 
چهره ی خوبی از نویســندگان و ادبیات 

کشورمان به دیگران نشان بدهیم.
برای نوجوان هایی که دوســت 
دارند روزی به جایگاه شما برسند، 

چه پیشنهادی دارید؟
به نظرم تمام زندگــی تکرار نوجوانی 
ماســت. یعنــی هرتصویــری کــه در 
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دکتر می نشــیند جلویم و با لبخند 
ســاختگی بــه مــن خیــره می ماند. 
چشم هایم را به زمین می دوزم. با صدای 
دکتر بــه خودم می آیــم: »خب، حالت 
چه طور است؟!« جواب نمی دهم. به نظرم 
سؤال مسخره ای است. اگر حالم خوب 
بود که هیچ وقت جلوی تو نمی نشستم و 
مجبور نبودم این نگاه یخی را تحمل کنم 
و منتظر بمانم امروز هم تمام شود. ادامه 
می دهد: »قرار بود آخرین خاطره ای را 

که به یاد می آوری بگویی.« 
آخرین خاطــره... صــدای مامان... 
صدای کشیده شدن الســتیک ها روی 
آســفالت جاده... صدای جیــغ... دره... 

خون، خون و باز هم خون.
جواب نمی دهم. می گوید: »اســمت 
را که یادت می آید؟« می خندم. چه طور 
ممکن اســت اســمم را فراموش کنم؟ 
اســمی که مامان صدها بار داســتانش 
را برایــم گفته بود. می گویــم: »مامانم 
دوست داشت اسمم را بگذارد روژان، اما 

جاده  لغزنده است
بابام دوست داشــت اسمم آسمان باشد 
و آخرسر خواهرم، ســارا، پیشنهاد داد 

اسمم را دریا بگذارند.«
دکتر می گوید: »دریا... اسم قشنگیه. 
فکر کنم دلت هم مثل دریا بزرگ است 

که طاقت این غم ها را داشته.«
اشک هایم از گونه هایم سرمی خورند.

جاده لغزنده است... با احتیاط برانید... 
جیغ... دره... خون...

از اتــاق دکتر بیرون مــی دوم. دیگر 
تحمل ندارم...

* * *
مامان، بابا، ســارا و من سوار ماشین 
هستیم. جاده خلوت است. باران شروع 
می شود. باران را دوست دارم. شیشه را 
پایین می کشم. بوی خاک باران خورده 
و هوای تــازه ریه ام را پر می کند. ســارا 
آهنگ گوش می کند. مدام هم غر می زند 
که سرد اســت و می گوید شیشه را باال 
بکشم. به نظرم ســارا زیادی لوس است. 
بعد از چند ســال، فرصتی پیش آمده 

بود که خانوادگی برویم سفر و اصاًل دلم 
نمی خواست ســفرم با غرغرهای سارا 
خراب شود. باران شــدیدتر می شود و 
مجبور می شوم شیشه را باال بکشم. بابا 
سرعت را زیاد می کند. تابلو های »جاده 
لغزنده اســت« و »با احتیاط برانید« از 
جلوی چشم هایم رد می شوند. هیجان 

را دوست دارم. یک لحظه به دره ی بغل 
جاده نگاه می کنم و دلم هری می ریزد. با 
خودم می گویم: »بابا حواسش هست.« 
جاده لیز است. ماشــین سر می خورد و 
صدای الستیک ها در گوشم می پیچد. 

همه با هم جیغ می زنیم...
سارا مرا محکم بغل کرده و سرم را در 

دست هایش گرفته. بوی خون بینی ام را 
پر می کند. فقط من زنده مانده ام، چون 
ســارا از من محافظت کرده... مرا از دره 
بیرون می آورند. جاده ســاکت اســت؛ 

ساکت و خلوت.
رومينا عسکری  
15 ساله از تهران
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س: 
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دردی درون سینه ام جان می دهد هرشب
دسِت جراحت ها نمکدان می دهد هرشب

پیراهنی که از تو در آغوِش من مانده
از فرط گریه بوی باران می دهد هرشب

این جا هوا خاکستری و سخت آلوده ست
شهری هوای غم به تهران می دهد هرشب

تا ِکی شوم قربانِی یادت که می ماند؟
یادی که جان می گیرد و جان می دهد هرشب

در واقعیت دوری و در خواب این جایی
خوابت به این اندوه پایان می دهد هر شب
هانيه عابدينی، 17ساله از شهرری

باران چه بی منت می بارد
بر قامت کشیده ی درختان سرو

بــر گلبرگ های ظریــف غنچه ی 
کوچک گل سرخ

بر سایه های گنگ و غریبه
بر کوچه های خالی از عابر

بر بام ها، آن باالها
بر جدول دســت و پا شکسته، این 

پایین
بر چترهای رنگارنگ باز

بر سایبان های خاکستری
بین کوچک و بزرگ فرق نمی گذارد 

باران؛
بی منت می بارد

ثنا شبانی،
1۶ ساله از کرج

صدای گذر آب
از دهانه ی چشم هایم

غمگین ترین سرود است
می گذری 

و من فرومی روم
میان خروشان ترین رود جهان

وجيهه جوادی
از نجف آباد

سالم دوچرخه، من برگشتم!
راســتش مدتی بود که نتوانسته بودم دســت به قلم بشــوم و برای دوست دانا و 

پرانگیزه ام بنویسم، ولی همیشه در فکر این بودم که بی معرفتی تا کی؟!
باألخره بهتر است یک روز دوباره دست به قلم شوی و شــاید بتوانی دوری و تنها 
گذاشتنش را جبران کنی. شــاید دوباره مثل گذشته همدم و هم صحبت خانواده ی 

دوچرخه شوی و دوچرخه جان را شاد کنی.
دوچرخه از آن دوست هایی است که هر کسی در نوجوانی پیدا کند، هر چه قدر هم 
پرمشغله شود، باز هم خاطرات خوبش یادش می ماند و در قلبش جای ویژه ای برای او 

خالی نگه می دارد تا بتواند با او نفس بکشد...
نويد صنعتی
1۶ساله از مالرد

جای ویژه ی 
دوچرخه
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هرشب

سرود
رود

باران 
ادامهمهربان

مردان زیادی 
زیر پای برادران خود 

مین کاشتند
برادرکشی را 

پیروزی نامیدند
و جنگ خود را 
در خاک هایی 

که دیگر گل نمی رویاندند
ادامه دادند...

ليال قرمزچشمه
17ساله از تهران
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به جای آن کــه از در وارد شــوم، از 
آســمان فرود می آیم، مثــل یک پرنده 
که می تواند به جاهایی که دوســت دارد 
ســرک بکشــد! همه ي ما مي دانيم که 
اردیبهشت، ماه شــيراز است. اما در این 
روزهاي کرونایي که نمي شود سفر کرد. 

بنابراین سفر مجازي مي رویم.
ســفر مجازی این طوری است؛ شاید 
مزه ی فالوده بستنی اصل شيراز را ندهد و 
بوی بهار و سروهای سربه فلک کشيده به 
ما نرسد، اما تا حدی جای خالی تماشا و 

گشت وگذار را پر می کند. 
می دانيد چرا؟ چون سعدی می گوید: 

آخرایبادصبابوییاگرمیآری
سویشیرازگذرکنکهمرایارآنجاست

حاال ســعدی نگفته منظورش گذر 
مجازی اســت یا حضوری. اصاًل غر زدن 
را کنار می گذارم، باز هم به قول سعدی: 

نالیدنبیحسابسعدی
گویندخالفرایداناست

به هر حال تور مجازی به ســعدیه در 
این روزها فرصت خوبی اســت تا کم تر 
چهــره ی بدریخــت کرونــا از جلوی 
چشممان رد شــود! بازدید را با این بيت 

عاشقانه از خودش شروع کنيم:
آزادبندهایکهبوددررکابتو

خرموالیتیکهتوآنجاسفرکنی

خوش به حال ســعدی کــه در آخر 
عمــرش در خانقاهش قدم مــی زده و 
آخرش هم همين جا به خاکش سپردند. 
من هم اگر در چنيــن باغی راه می رفتم 
کلی شعر می گفتم. باور نکنيد، من کجا و 

این شاعر قرن هفتمی کجا. 
پيش از این، یک بار حضوری از سعدیه 
بازدید کرده ام، آن قدر شلوغ بود که جای 
خالی پيدا نمی شد و در همه ی عکس ها 
کلی بازدیدکننده ی دیگر حضور جدي 

داشتند. 
حاال بدون این که کسی بخواهد کادر 
عکس را خراب کند، بــدون آن که برای 
تماشــای حوضچه منتظر بایستم، روی 
فلش ها کليــک می کنــم و در محوطه 

سوی شیراز گذر کن*
  نيلوفر شهسواريان

سفر مجازی به آرامگاه سعدی

می گردم.
در این گزارش از اولين گزارشــگری 
که در مورد مقبره ی ســعدی نوشته یاد 
می کنم؛ »ابن بطوطه« حدود 35 ســال 
پس از وفات شيِخ سخن، روایت می کند 
که بازدیدکنندگان لباس هایشان را در 
حوضچه های مرمر می شستند و اعتقاد 
داشتند این آب خاصيت شفابخشی دارد. 
نمی دانم حاکم فــارس در قرن دهم 
چه طوری دلش آمد دستور ویران کردن 
آرامگاه را بدهد؟ آرامگاه تخریب می شود 
و بعدها به دســتور کریم خان زند، بنای 
معروفــی از جنس گچ و آجــر بر باالی 
آرامگاه اضافه می شــود. در دوران قاجار 
هم و در زمان فتحعلی خــان بنا مرمت 

می شود و تا سال 1328 خورشيدي هم 
باقی می ماند. 

مهندس »محســن فروغی« و »علی 
صادق« بنایی را طراحی می کنند که تا 
به امروز باقی مانده اســت. سه سال بعد 
و در سال 1331 خورشــيدي، آرامگاه 
جدید با الهام از کاخ چهل ستون اصفهان 
و معماری ایرانی سنتی و مدرن، افتتاح 
می شود. ســعدیه، جزئيات جالبی دارد؛ 
نمی دانم کــدام مهم تر اســت که اول 
بنویســم! مثاًل یکی این کــه در جلوی 
مقبره، هشــت ستون ســنگی قهوه ای 
ساخته شــده؛ روی آرامگاه را گنبدی با 
کاشــی های فيروزه ای رنگ پوشــانده و 

جنس دیوارها از مرمر و الجورد است. 
بهتر است بگویم، در این جا، در انتهای 
خيابان بوســتان در کنار باغ دل گشــا، 
آرامگاه باشکوهی برای شاعر مهم ایرانی 
ساخته شده و این شــکوه تا حدودي با 
بازدید مجازی هم معلوم می شود، چون 
نمای تصویر در سایت »پانومن« از دید 
یک انسان با قد متوسط است و ارتفاع بنا 

به شکل واقعی شبيه سازی شده است. 
راستی اگر دوست داشــتيد این نوع 
ســفر را به پدر و مادرهــا و پدربزرگ و 
مادربزرگ ها هم نشــان بدهيد، احتماالً 

خوششان می آید.

نشانيسایت»پانومن«:
www.panoman.ir

نشانيتورمجازيسعدیه:
panoman.ir/vt/shiraz/sadieh

پينوشت:
*بخشيازبیت»سویشیرازگذرکن
کهمرایارآنجاست«سعديکهدرمتن

گزارشآمدهاست.
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