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شماره ى بعدى
دوچــرخــه

22 خردادماه
منتشر خواهد شد

روزی که 
در حافظه ی 
این سرزمین 

ماند!
سال ۱۳۶۸ بود؛ روز ۱۴ خرداد. پدر و 
مادرهای شما حتماً به خاطر دارند در آن 
روز خردادی که هوا داشت کم کم گرم 
می شــد و آفتاب حیاط خانه را تسخیر 
کرده بــود؛ صبح، امتحان داشــتیم که 
اخبارگــو با صــدای بغض آلــود گفت: 

»روح خدا به خدا پیوست.« 
شهرها یک پارچه آدم شد. امتحان ها 
با چند روز تأخیر برگزار شد. فقط سیل 

جمعیت بود در کوچه  و خیابان...
روزهای عجیبی بود. مردم ســخت 
می گریســتند. آن روزها برای تشــییع 
پیکر امام ره خیابان های اطراف مصالی 
امام خمینی ره در اتوبان رســالت، لبریز 
از مردم سیاه پوش بود. بعضی روزها، در 
حافظه ی تاریخی ثبت می شوند. بعضی  

روزها... با بقیه ی روزها فرق دارند.

مهندس
چيدمان!
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نگاهي به آثار شگفت انگيز 
»آدام هيلمن«
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ســال تحصيلي بــه پايان رســيد 
و هم چنان اين كروناســت كه براي ما 
تصميم مي گيرد. تصميم مي گيرد، چون 
اگر حال ويروس كرونا خوب باشد، يعني 
وضعيت بــراي حضور ما در مدرســه و 
برگزاري امتحان هاي آخر ســال هنوز 
مناسب نيست! مديران آموزش و پرورش 
در اين مدت، بارها اعــام كرده اند كه 
تضمين ســامت دانش آموزان اولويت 
اول آن هاســت و در روزهاي گذشــته 
خبرگزاري ها به نقــل از وزير آموزش و 
پرورش اعام كرده اند كه اين وزارت خانه 
در مــورد امتحانات نهايی خــرداد تابع 
پروتكل های وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشكی خواهد بود. از طرف ديگر 
وزارت بهداشــت هم براساس وضعيت 
و شرايط كنترل يا اوج بيماري تصميم 
مي گيرد و در نهايت  به گزارش خبرنگار 
هفته نامــه ی دوچرخــه،  بخش نامه ي 
آموزش و پرورش درخصوص امتحانات 
نهايي حاكي از آن اســت كه در دوره ي 
متوسطه ي اول و دوم، به جز پايه ي نهم 
و دوازدهم، تمام امتحانات غيرحضوري 

خواهد بود.
پيش از ايــن، برخي از ســايت هاي 
خبري به طور غيررســمي اين موضوع 
را عنوان كرده بودند و بر همين اســاس 
دانش آموزان پايه هــاي نهم و دوازدهم 
با ايجاد هشتگ هايي در فضاي مجازي 
با انتشار آمار مبتايان به ويروس كرونا 
خواهان لغو امتحان هاي حضوري خود 

شده اند.
براســاس ايــن اخبار غيررســمي، 

 تصمیم گیری برای مدرسه ها 
در روزهای کرونا!

  نفيسه مجيدي زاده

امتحان هــاي پايــه ي نهم بــه صورت 
حضــوری خواهد بــود، امــا به صورت 

هماهنگ استانی برگزار نمی شود.
امتحان هــاي پايــه ي دوازدهم هم 
سراسری و كشوری است و اين امتحانات 
قطعاً به صــورت حضوری و بــا رعايت 

فاصله گذاري اجتماعی در ســالن های 
ورزشی برگزار خواهد شد.

* * *
اغلــب  در هفته هــاي گذشــته 
دانش آموزان برگــزاري آزمون آناين 
را چه به صورت تســتي و چه تشريحي 

هســتند و از كاس هاي رفع اشــكال 
حضوري در مدرســه استقبال كرده اند؛  
معتقدنــد برگزاري امتحــان به صورت 
آناين شانس بزرگ و شايد بدون تكراري 
اســت كه نصيب آن ها شــده است. در 
حالي  كه اين روزها مسئوالن و معلمان 
مدرســه ها در تكاپوي برگزاري آزموني 
هستند كه بي شك تا به امروز در تاريخ 

كشور ما تجربه نشده است. 
سلطاني، مدير دبيرســتاني پسرانه 
در منطقــه ي چهار تهران اســت و اين 
تجربه را تجربه ي بســيار سختي براي 
كادر آموزشي و اجرايي مدرسه مي داند. 
از طراحي برگه هاي پاســخ نامه گرفته 
تا انتخاب ســرور و شــبكه ي مناسب و 
شــيوه ي برگزاري آزمــون و تصحيح 
برگه هاي دانش آموزان، هركدام نياز به 
بررسي هاي دقيقي دارد. از طرفي چون 
از آزمون هاي آنايني كــه در ماه هاي 
گذشته برگزار كردند، نتايج عجيب و گاه 
باورنكردني استخراج شده، آن ها ترجيح 
مي دهند آزمون هاي پايان سال به صورت 

حضوري و در مدرسه برگزار شود. 
آموزش و پروش پيــش از اين اعام 
كرده بود كه در مقطع متوسطه ي اول و 
دوم، اگر امكان بازگشايی مدارس فراهم 
شــود اين آمادگی را دارد كه با رعايت 
فاصله  گــذاري اجتماعــی امتحانات را 
برگزار كند و در غير اين صورت با استفاده 
از نرم افزارهای تدوين شــده، امتحانات 
به شــكل غير حضوری برگــزار خواهد 
شــد كه البته اين موضوع بســتگی به 
تصميمات ستاد ملی مبارزه با كرونا دارد.

قرار بود سي و سومين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران در 
مصای امام خمينی ره با شــعار »كتاب يعني زندگي« برگزار 
شود. فراخوان ها پر شده بود، ناشرها ثبت نام كرده بودند و براي 
حضور در بهاري ترين نمايشگاه كتاب، برنامه ريزي مي كردند 
تا اين كه سروكله ي كرونا پيدا شد. در روزهاي ابتدايي اسفند، 
بعد از تعطيلي مدارس و سينماها و كليه ی مكان های فرهنگي، 

برگزاري نمايشگاه كتاب هم زير سايه ي كرونا رفت.
بنابراين همــان هفته ي ابتدايي اســفند، پايــگاه خبري 
سي و سومين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران در خبري به نقل 
از »ايوب دهقان كار«، معاون امــور فرهنگي وزارت فرهنگ و 
ارشاد اســامي اعام كرد كه برگزاري نمايشگاه كتاب تهران 
به بعد از ماه رمضان موكول مي شود و زمان دقيق برگزاري آن 

مشخص نيست.
او گفت: »به رغم آغاز فعاليت هاي سي و ســومين نمايشگاه 
بين المللي كتاب تهــران از هفته هاي قبل، ايــن معاونت در 
اقدامات آتي خود تابع تصميمات وزارت بهداشــت، درمان و 

آموزش پزشكي و ساير دستگاه هاي مربوطه است.«
سپس كرونا، قوي تر از قبل همه ي فعاليت هاي فرهنگي و 
غيرفرهنگي را تعطيل كرد و ديگر خبري از نمايشــگاه كتاب 
نشد.كسي هم ســراغش نرفت.تا اين كه در ارديبهشت 1399 
بحث نمايشگاه كتاب به صورت مجازي مطرح شد! خبري كه 

واكنش هاي متفاوتي را در پي داشت. برگزاري نمايشگاه با آن 
تعداد شركت كننده، نياز به زيرساخت هاي بسيار قوي دارد. از 
طرفي با توجه به اين كه در روزهاي كرونا بســياري از ناشران 
فروش آناين داشــتند و نياز به فضايي جديــد براي اين كار 
نبود، بنابراين بسياري از ناشران با برگزاري نمايشگاه به صورت 
مجازي مخالفت كردند و برخي هم معتقدند كه بهتر اســت با 
جريان هاي روز همراه شويم و بودن نمايشگاه به هرشكلي بهتر 

از نبودن آن است.
»هومــان حســن پور«، رئيــس اتحاديــه ي ناشــران و 
كتاب فروشــان در گفت وگو بــا خبرگزاري ايســنا برگزاری 
نمايشگاه مجازی كتاب را صدمه به بدنه ي اصلی ناشران دانست 
و گفت كه نمايشگاه كتاب به اين علت برگزار می شد كه كتاب 
ويترينی نداشت. در واقع می خواستند مشكل كتاب نخواندن را 
حل كنند. اما وقتی كسی در دنيای مجازی بخواهد كتاب بخرد، 
همه ي ناشــران را چك نمی كند، بلكه كتاب های مدنظرش را 
جست وجو می كند و از ناشران معروف می خرد و تمام می شود. 
او گفت: »اگر توانســتند المپيك را اينترنتی برگزار كنند، 
می توانند نمايشگاه كتاب را هم به طور عادالنه اينترنتی برگزار 
كنند!« بنابراين بــراي برگزاري نمايشــگاه كتاب به صورت 
مجازي، هنوز حرف  و  حديث ها باقی است تا ببينيم چه بر سر 

كتاب، اين متاع ارزشمند كم خريدار می آيد.

 نمايشكاه كتاب
حقيىق يا مجازى؟

تجربه كردند؛ تجربه اي كه گاهي بسيار 
شــيرين بوده و براي والديــن، يادآور 
برخي امتحان هاي دانشگاه است كه به 
صورت كتاب باز برگزار مي شــد. اغلب 
دانش آموزان بــا اين كــه در اين روزها 
َبه شدت دل تنگ هم كاسي ها و مدرسه 
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ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَلُموَن َوالَِّذيَن 
لَْباِب ُر ُأولُو اْلَ َلَيْعَلُموَن إِنََّما َيَتَذَكّ

بگو آیا آنان که اهل علم و دانش اند با 
مردم جاهل نادان یکسان اند؟ منحصراً 

خردمندان متذکر این مطلب اند.
بخشی از آیه ی 9 سوره ی زمر

به مدرســه ی بزرگ آفرینش خوش 
آمدیــد. اگر دنیــا مدرســه ا ی بزرگ 
بود حتمــاً تابلویی بــا ایــن جمله بر 
در ورودی اش به چشــم می خــورد. در 
مقابل چنین تابلویی چه واکنشی نشان 
می دادی؟ حتماً شگفت زده می شدی و 
دلت می خواست زودتر وارد این مدرسه 
شــوی. با خودت می گفتــی در چنین 
مدرســه ای خبری از همــان درس ها و 
فرمول های همیشــگی نیست. مطمئن 
بــودی در کالس هــای این مدرســه 
چیزهــای جالــب و هیجان انگیزی یاد 

خواهی گرفت.
راستش همه ی ما دلمان می خواهد 
به مدرسه ای متفاوت برویم. کتاب های 
داستان هایمان پر از مدرسه های عجیب 
و غریب اند و همه ی ما، برای یک بار هم 
که شــده، دلمان خواسته به یکی از این 
مدرسه ها برویم. اما چرا؟ چون می دانیم 
آن جا خبرهایی هست که در مدرسه های 
خودمان نیست. هیچ کس در هیچ کجای 
جهان تابلویی نصــب نکرده که روی آن 
نوشته باشد »به مدرسه ی بزرگ آفرینش 
خوش آمدید« اما من فکر می کنم چنین 
مدرسه ای حقیقتاً وجود دارد و جالب تر 
این که همه ی مــا دانش آموزان همین 

مدرسه ایم.

آموختنیدلچسب
جهان مدرسه ی بزرگ همه ی ماست. 

مدرســه ای که بیســت و چهار ساعت 
شــبانه روز در آن درس می خوانیــم اما 
خسته نمی شــویم. ما هیچ درسی را نه 
آن قدر می خوانیم که حفظ شــویم و نه 
آن قدر تمرین هایش را حل می کنیم که 
یاد بگیریم. ما همه ی درس ها را تجربه 

می کنیم و این طور می آموزیم. 
راستش این آموختن، یک جورهایي 
دل چســب اســت؛ مثــل آموختن در 
ســاعت های درس آزمایشــگاه است. 
خودمان تجربه می کنیــم و می آموزیم 
و برای همیشــه به یاد می ســپاریم. در 

مدرســه ی آفرینش هــم همه چیز را 
این طور می آموزیم.

حاال اگر با این نگاه تــازه به زندگی 
نگاه کنــی خواهی دید کــه همه چیز 
چه قدر جذاب می شــود. هردل تنگی و 
غمی که سراغمان می آید، هردشواری 
و سختی که سر راه رؤیاهای شیرینمان 
قرار می گیرد، شــبیه به قســمت های 
سخت درس ها هستند. می شود زیرشان 
خط کشید و کنارشان یادداشت کرد و 
مرتب مرور کرد تا آن ها را آموخت، تا راه 
حلشان را پیدا کرد و از آن ها عبور کرد. 

همه ی روزهای ســخت و دل گیر مثل 
همان فرمول های پیچیده و معادله های 
به ظاهر حل نشدنی، فقط بخش کوچکی 
از ســاعت های مدرســه اند. آن ها تمام 
می شــوند و می رونــد همان طــور که 
درس های سخت ســال های پیش تمام 
شــدند و رفتند. پایان روزهای مدرسه 
خوش اســت پس پایان این زندگی هم 

مي تواند خوش باشد.

هوشیارترازهمیشه
روزهای بارانی اردیبهشت تا خرداد 

کشیده شده اند و این شبیه به یک جور 
تفریح و شادی است؛ زنگ تفریح بزرگ 
مدرسه ی آفرینش است. ما دانش آموزان 
زرنگ این مدرسه هستیم. از آن هایی که 
زنگ های تفریح هم گوشــه ي  چشمی 
به کتاب هایشــان دارند. ما در روزهای 
بارانی خرداد شاداب تر از روزهای پیش 
می شــویم، می خندیم و رؤیاهای دور و 
دراز می بافیم و در عین حال حواسمان 
به آن چــه که دنیــا یادمــان می دهد 
هست. چشــم هایمان برای آموختن از 
معلم بزرگ آفرینــش باز و جان هایمان 

هوشیارتر از همیشه است.
مــا در روزهــای بارانی مدرســه ی 
آفرینــش فرصــت داریــم برگ های 
هم چنان بهاری درختان را لمس کنیم 
و زنده بــودن جهان را بــا همه ی وجود 
احســاس کنیم. می توانیم زیر آسمان 
بدویم و طراوت جهان را بر پوســتمان 
درک کنیم. راستش ما ســرهایمان را 
از کتاب هــا بلند کرده ایــم و بیش تر از 
این که بخواهیم به گذشته ها فکر کنیم 
و در حســرت بمانیم به روزهای آینده 
چشــم دوخته ایم و برای داشتن آن ها 
قدم برداشته ایم. و این ها، همه به خاطر 
آموختن در مدرســه ی بزرگ آفرینش 

است.
* * *

به مدرســه ی بزرگ آفرینش خوش 
 آمدید. اگر فقط کمی هوشیار باشیم این 
نوشته را در هرکجای خلقت می بینیم. 
هرمخلوقی که معلم بزرگ آن را آفریده 
است و هرنشــانه ای که او برایمان خلق 
کرده است این تابلوی نادیده را به دست 
گرفته اســت. کافی اســت چشم های 
دلمان را بــاز کنیم و بخواهیــم که از 

دانایان باشیم.

آفرینش در مدرسه ی 
  ياسمن رضائيان

بودنت را به ما هدیه کن؛
قول می دهیــم خنده های واقعی مــان را به تو 

هدیه دهیم...
* * *

او، همانی بود که شــب ها بــرای آمدنش گریه 
می کردم، همانی که جمعه ها به انتظارش تســبیح 
اشــک را ذکر می گفتم. اکنون آمده اســت و من 
چون کبوتری زخمی به سمتش پر می کشم. قلبم 
تند می تپد. طعم شــیرین امیدواری در رگ هایم 
جاری می شــود و خوب می دانم پایان ســختی ها 

همین جاست! 
در من بارانی می بارد که شادی را به شکوفه های 
غمگیِن درون پیشکش می کند. به تندی باد بهار، 
به چابکی کودکی شش ســاله و به سبزی و لطافت 
درختان، به ســویش می دوم. می خواهم زخم های 
عمیقم را نشــانش بدهم و بگویم: ای منجِی جهان 

غم آلود، آمده ای که زخم هایم را مداوا کنی!
مريم خالقی هرسينی
از تهران

آمده ای 
زخم هایم را 
مداوا کنی

محبوب من! 
سالم.

آقاجان، دل تنگی امانم را بریده اســت. از عرش 
قدم بر فرش ما نمی گذارید؟

راســت می گویید. مگــر من خــودم را آماده 
کرده ام؟ 

خواستم بگویم قدم بر چشم بگذارید. یادم آمد با 
آن چشم چه چیزهایی که ندیده ام.

حال دلم خوش نیســت. بــه قرار عاشــقی ام 
نرسیده ام. شما سر قرار حاضر شــده اید. این منم 

که تأخیر دارم.
موالجان! اگر این بار هم به قرار نرسم چه بر سر 

انسانیتم می آید؟
برایم دعا بخوان آقا، شاید از این حال رها شوم.

ببخشید! 
ساعت چند اســت؟ من قرار عاشقی دارم. نکند 

بازهم دیر برسم...
پرستو فيضی
از همدان

دعا کنيد
که دیر 

نرسم



دماسنج

اسداهللقربانزاده

 این جا کارگاه صنایع دستی خیابان 
ضیایی شهر زنجان است. جایی که بچه ها 
پابه پای بزرگ ســاالن از ســپیده دم تا 
ظهر و گاهی تا غــروب آفتاب در کارگاه 
چاقوســازی، روزهای آخر هفته شان را 
سپری می کنند. البته فعالیت آن ها در 
این کارگاه در روزهای تابستان افزایش 
مي یابد؛ روزهایی که فارغ از درس و مشق 
برای یادگرفتن این صنعت قدیمی اوقات 

فراغت خود را می گذرانند.  
برخــی از همین بچه های مدرســه 
در کنار یادگرفتن ایــن هنر، در فروش 
انواع چاقــو در بازار قدیمی این شــهر 
فعالیت مي کنند و دوست دارند در بازار 
فروش نیــز نقش آفرینی کننــد. آن ها 
برای این که در این صنعت موفق شوند، 
گوش به فرمــان اســتادها هســتند؛ تا 
زیر و بم ساخت انواع چاقوی جیبی، کارد 
آشپزخانه، قلم تراش و غیره را درست و 

اصولی یاد بگیرند. 
همیشه برای این بچه ها آخرین روز 
ماه طعم دیگری دارد؛ چــرا که آن ها با 
گرفتن مزد ماهانه، تالش و سختی ها را 

به فراموشی می سپارند.   
انگار همیــن دیروز بود که کشــف 
چاقویی از مرد نمکــی در معدن نمک 
چهرآباد، دریچه ای نــو از تاریخ  صنعت 
چاقوســازی را در زنجــان نمایان کرد. 
این چاقو، دسته ای از شــاخ بز به طول 
۱۱ ســانتی متر دارد که با استفاده از دو 
میخ پرچ به تیغه ای متصل شــده است. 
طول تیغه 8/5 ســانتی متر اســت و در 
عرض آن، شکافی تعبیه شده که احتماالً 
وسیله ای شبیه ســنجاق در آن  جاساز 
شده است. غالف ۱5/5سانتي متري آن 
از جنس چرم اســت و با بندی از جنس 
چرم به لباس او متصل بوده اســت. این 
چاقو را می توان به عنوان نخســتین و 
قدیمی ترین ســند موثق به دست آمده 
دربــاره ي صنعت چاقو ســازی زنجان 

دانست.
از قرن دهم هجری قمری، شهر زنجان 
یکی از مراکز مهم صنعتی بوده که در آن 
کارگاه های مختلف اسلحه ســازی دایر 
بوده و چاقوســازی نیز یکــی از صنایع 

چاقوی زنجان ؛ از زمان مرد نمکی تا امروز

نوجواناىنكهچاقوىمسازند!
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نهادینه شدن نظام استاد شاگردی، ُمهر 
تأییدی بر این مهم خواهد بود. 

او در گفت وگو با هفته نامه ي دوچرخه 
درباره ي ورود نوجوانان بــه این حرفه 

صحبت کرده.

 چرا شــهر زنجان را بیش تر با 
چاقویش می شناسند؟

چاقــو صنعت ریشــه دار این شــهر 
قدیمی است و شــما به هرکجای ایران 
سفر کنید، وقتی نامی از زنجان و زنجانی 
به میان می آیــد،  هنر چاقوســازی آن 

خوش می درخشد. 
کیفیت مواد اولیــه ي به کار رفته در 
چاقو و مهارت خاصی که استادکاران این 
صنعت دارند، موجب شده تا زنجان با این 

هنردستی مطرح شود.
حاال هم این صنعــت در زنجان 

اوضاع مساعدی دارد؟
رونق بیــش از پیش ایــن صنعت، 
منوط به تبلیــغ و معرفی بیش از پیش 
آن است. خوش بختانه در عصری هستیم 
که رسانه ها و شــبکه های اجتماعی در 
اشــکال مختلف فرصت تبلیغ را بیش 
از گذشته نمایان کرده و این مهم برای 
ساختن آینده اي روشن برای این صنعت 
نیز امری بدیهی است. هرچند در انتهای 
ســال با چالش کرونا، زمینه برای توقف 
گردشــگري در شــهرها پیش آمد، اما 

ایــن دلیلی بــرای توقف کســب و کار 
چاقوسازان نمی شود.

 نوجوانان دنبال این صنعت بومی 
می روند؟ 

خوش بختانــه در چند ســال اخیر، 
نوجوانان و جوانان برای ورود به حرفه ي 
چاقوسازی در زنجان روی خوش نشان 
داده اند و این به نظر من یک فرصت است 
که دانش آموزان در کنار تعلیم و تربیت 
با نظام و فرهنگ کار و کارآفرینی آشنا 
شــوند. این نوید روزهــای خوش برای 
صنعتی اســت که ریشــه در این آب و 

خاک دارد. 
شما برای استقبال جوان ترها از 

این صنعت چه پیشنهادی دارید؟ 
نوجوانان بایــد بدانند کــه در کنار 
یادگرفتن ریاضی، علوم، فارسی و سایر 
دروس در یک حرفــه و صنعت مهارت 
خود را بیازمایند. چه بســا در آن حرفه 
صاحب ذوق و ســلیقه هستند که از آن 
بی خبر بوده اند. آن هــا مي توانند برای 
چند ساعت هم که شده با دوستانشان از 
یک کارگاه و مراحل ساخت چاقو دیدن 
کنند، شــاید همین بازدیــد آن ها را به 

فعالیت در این صنعت عالقه مند کند. 
نوجوانان می توانند چه نقشی در 

رونق صنایع داشته باشند؟ 
بایــد یک دانــش آموز، حــالوت و 
شیرینی به دســت آوردن ُمزد را حس 

کند و این مســئله در رسیدن به اهداف 
کارآفرینــی مهم است.کســب تجربه 
از ســن پایین در محیط های کســب و 
کار با هدف بارورشــدن روحیــه کار و 
انگیزه، بسیار مهم است و متأسفانه این 
 مهم هنوز به ســرمنزل مقصود نرسیده

 است.

جنبی آن محسوب می شده است.
* * *

از دیربــاز زنجــان را بــا چاقویش 
می شناسند. وقتی صحبت از این شهر به 
میان می آید، بی محابا همه ي نگاه ها به 
سمت هنردستی مردان این دیار است. 
شــهری که صنعت چاقوســازی در آن 
قدمتی دیرینه دارد و هرمسافری که به 
زنجان قدم می گذارد، به عنوان سوغات 

خرید آن را در برنامه دارد. 
این صنعــت در طول زمــان، فراز و 
فرودها به خود دیده و با ورود نوجوانان 
به این صنعت این روزهــا حال و هوای 

دیگری به خود گرفته است.
»صمد یوسفی اصل«، رئیس کانون 
کارآفرینــان اســتان زنجــان و عضو 
هیئت مدیره ي سازمان ملي کارآفریني 
ایران، آینــده ي این صنعــت بومی را 
روشن می بیند و بر این مهم اعتقاد دارد 
که فعالیت نوجوانــان در این صنعت و 

برخالف اســتادان این صنعت، 
نوجوانان با دنیــای مجازی ارتباط 
مطلوبی دارند. ایــن ظرفیت چه 
میزان در بهبود فضای کسب و کار 

صنعت گران تأثیر دارد؟
نوجوان ها مي توانند پای ثابت فروش 
و بازاریابی صنایع ســنتي باشند. آن ها 
مي توانند ضمــن تولید، بــا راه اندازی 
صفحه هــاي اینترنتي فــروش و قبول 
سفارش، نقش فروشــنده را نیز داشته 
باشــند. یعنی یــک نوجــوان فعال در 
صنعت، به طور مســتقیم بازار عرضه را 
پیدا می کنــد. در این میان بــا توجه به 
حذف دالل ها و واســطه ها،  نوجوان ها 
سود قابل توجهی هم به دست مي آورند.
براي نوجوانان توصیه اي دارید؟

از کار و کارآفرینی غافل نباشــند و 
ســعی کنند در کنار درس، تا رسیدن 
به یک مقطع تحصیلــی، در یک حرفه 
هم کســب تجربه کنند و شــاید در آن 
کســب و کار برای خود کارآفرینی ایجاد 
کنند. همین استادکاران و صنعت گران، 
روزی بچه های کوچکی بودند که برای 
زنده نگه داشــتن ریشه های این صنعت 

بومی تالش کرده اند.

يي
وال
ضا

لر
بدا

:ع
ها
س

عك
صل

يا
سف

يو
مد

ص



براي هنرمندبودن در رشــته هاي تجســمي، 
هميشــه به قلم مو، رنگ، گچ، كاردك، بوم و... نياز 
نداريد. كافي است بتوانيد دنياي اطرافتان را طور 

ديگري ببينيد؛ با چشم هنرمند!
»آدام هيلمن«، هنرمندي است كه همين راه را 
در پيش گرفته است. او هنر خود را »چيدمان اشيا« 
مي داند و مي تواند با استفاده از اشياي اطرافش، آثاري 

منحصر به فرد، رنگي، هندسي و متفاوت خلق كند.
عمده ي آثار او شامل چيدمان رنگي و هندسي با 
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مهندس چيدمان!
  علي مولوي

مواد خوراكي رنگي است، اما توانايي عجيبي هم در 
بازآفريني تابلوهاي مشهور دارد؛ آن هم با اجزايي 
كه هيچ كس فكرش را نمي كند. مثاًل او با مهندسي 
دقيق چيدمان اشيا و استفاده از خرده هاي شكالت، 
پودر قهوه و شــكر قهوه اي، تابلوي »موناليزا« اثر 
»لئوناردو داوينچي« را باز آفريني كرده اســت. يا 
با كليپس هاي ســاده ي رنگي، تابلوهاي »جيغ« 
اثر »ادوارد مونك« و »شب پرستاره« اثر »ونسان 
ون گوگ« و بسياري از آثار جاويدان تاريخ نقاشي را 

بازسازي كرده است.
ادوارد هيلمــن آثــار خــودش را روزانه براي 
480هزار دنبال كننده اش به اشتراك مي گذارد و 
عكس آن ها را مي فروشــد. اگر دوست داريد با اين 
هنرمند بيش تر آشنا شويد مى توانيد اين هفته چند 
ويديو از مراحل ســاخت آثارش را در اينستاگرام 

هفته نامه ى دوچرخه به نشاني زير ببينيد:
  @docharkheh_weekly
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نگاهي به آثار شگفت انگيز »آدام هيلمن«



پنج شنبه، 8 خردادماه 1399، سال بيستم، شماره ي 993، ضميمه ي روزنامه ي شماره ي 7951 همشهري 6

»حسن احمدی« از آن آدم هايي 
اســت که می توانــد در فرم های 
نام نويســی، در قســمت شغل 
بنويسد: »نويسنده، فیلم نامه نويس، 
تهیه کننده، پژوهشگر، مدير تولید، 
ســردبیر و...«، چون همه ي اين 

حوزه  ها را تجربه کرده است. 
اما چیزی که باعث شــد ما به 
سراغش برويم بُعد نويسندگی او و 
کتاب تازه اش است. احتماالً شما هم 
کتاب های زيادی از او خوانده ايد، 
مثل »مینا و پلنــگ«، »بازی ها و 
لحظه ها«، »کسی در آينه«، »بازی 

دوم«، »بازی ادامه دارد« و... 

کمي درباره ي آخرين کتابی که 
از شما برای نوجوانان منتشر شده 

بگويید.
»بازی ادامــه دارد« در »كتاب هاي 
شــكوفه« ، واحــد كــودک و نوجوان 
انتشارات امیركبیر منتشر شده است. در 
این كتاب، مادربزرگی مشغول نوشتن 
رمانی است كه شخصیت هاي اصلی اش 
نوه هایش هستند. دختر ژولیده ای هم 
در خانه ی مادربــزرگ زندگی می كند 
كه گاهی از روی شیطنت و دور از چشم 
مادربــزرگ، اتفاق های بد داســتان را 

می نویسد.
کتاب جديدی هم برای نوجوانان 
در دست نگارش يا زير چاپ داريد؟

گفت وگو با »حسن احمدی«، نویسنده  و پژوهشگر ادبيات کودک و نوجوان

دوست دارم ترامپ 
کتابم را بخواند!

باشد از همان سن شغلم را انتخاب كنم، 
باز هم نویسنده شدن را انتخاب می كنم. 
متأسفانه در كشور ما نویسندگی شغل 
نیســت و ما بیش تر برای دل خودمان 

می نویسیم. 
اما من همیشــه، مخصوصــاً زمانی 
كــه در صدا و ســیما كار می كــردم، 
دغدغه ام ایــن بود كه نویســنده هایی 
را كه خوب داســتان می نویسند، برای 
نوشــتن فیلم نامه جذب كنیم. خیلی از 
كارگردان ها نمی دانند داشتن داستان 
و فیلم نامه ی خوب چــه كمک بزرگی 
بهشــان می كنــد. از طرفــی معتقدم 
نویســنده ی خــوب با كمــی كمک و 
تغییر می تواند فیلم نامه های خوبی هم 
بنویسد. از این طریق درآمد نویسندگی 
هم افزایــش چندین برابــری خواهد 

داشت. 
برای اين روزهــای نوجوانان که 
مدت بیش تری در خانه هستند، چه 

پیشنهادی داريد؟
جدیــداً دیــده ام كــه همكارانم در 
رسانه های اجتماعی داستان هایشان را 
می خوانند و با مخاطبانشان به اشتراک 
می گذارنــد. این خوب اســت اما خود 
نوجوانان هــم كتاب دســت بگیرند و 
مشغول مطالعه شوند. همه ی ما گرفتار 
داستان ها و رمان های دیجیتال شده ایم. 
من در دو ماه گذشته به خاطر یک پروژه 
حدود 37 جلد كتاب كودک و نوجوان 
خواندم كــه كتاب های خــوب زیادی 
در بینشان بود مثل »اســرار فروشگاه 
ســینكلر«، »تاریخ با طعم زغال اخته«، 
»لی الک اســكالی و ارابه ی ارواح« و... 
رمان های تألیفی كانون پرورش فكری 
كودكان و نوجوانان هم به نظرم هم چنان 

خواندنی و جذاب اند.

  نيلوفر نيك بنياد

مدتی قبل برای رفتن به جایی سوار 
یک خودروی پراید شــدم. راننده 44 یا 
45سال داشــت و از من ســؤالي كاماًل 
جدی كرد. او گفت: »به من پیشــنهاد 
شده با دختر ترامپ ازدواج كنم. اگر جای 
من بودید چه كار می كردید؟« این راننده 
در طول مسیر كســی را سوار نمی كرد 
و رفتارش كمــی عجیب بــود. كم كم 
دچار اضطراب شــدم. در طول مسیر از 
او ســؤال هایی كردم و او هم توضیح داد 
كه در ایران هیچ قوم و خویشی ندارد و از 
طریق یكی از اقوامشان به دختر ترامپ 
معرفی شده است. از ماجرا خوشم آمد و 
بعدتصمیم گرفتم او را وارد داستانم كنم. 
چند ماهی نوشتنش زمان برد. داستان 
او را در ادامه ی »بازی ادامه دارد« وارد 
بخشــی از قصه ی مادربــزرگ كرده ام. 
این كتاب در حال حاضر برای بررســی 
در دست انتشارات كانون پرورش فكری 

كودكان و نوجوانان است.
شــما، هم برای کــودکان، هم 
نوجوانــان و هم بزرگ ســاالن 
می نويسید. نوشتن برای کدام يک 

جذاب تر است؟
نوشــتن برای نوجوانــان را بیش تر 
دوست دارم. اگر گاهی برای بزرگ ساالن 
می نویسم، به خاطر ســوژه ای است كه 
به ذهنم می رســد. بچه هــا پیچیدگی 
ندارند، صادقانه نظر می دهند یا تعریف 

و انتقاد می كننــد. یک بار به 
كتاب خانه ای در شــهر قدس 

دعوت شــده بودم برای كتــاب »بازی 
ادامــه دارد«. منتقد برنامــه هم آقای 

»محمدكاظم اخوان« بودند. ایشــان 
از بچه ها خواســتند داستان را نقد 

كنند. برایــم خیلی جالب بود كه 
بچه ها كتــاب را خوانده بودند و 
واقعاً از كار خوششان آمده بود و 

نظر واقعی شان را می گفتند.
دوست داريد کتاب هايتان را چه 

کسی يا کسانی بخوانند؟
همه موقع نوشتن جوری به داستانم 
نگاه می كنم كه برای همه قابل خواندن 
باشد. دوست دارم از بچه های كوچک تا 
بزرگ همه بــا كارم ارتباط برقرار كنند. 
درست است كه گاهی باید برای كتاب 
گروه ســنی خاصی مشخص كنیم ولی 
دلم می خواهد همه ی سنین كتاب هایم 
را بخوانند و روی آن ها تأثیر بگذارد. البته 
در مورد كتاب آخرم كه در دست چاپ 
است، دوست دارم به زبان های گوناگون 

ترجمه شود و ترامپ هم آن را بخواند! 
اگــر بــه دوران نوجوانی تان 
برگرديد، چه چیزی را در مســیر 

زندگی تان تغییر می دهید؟
دلم می خواهــد كودكــی ام را پیدا 
كنم. مــن كودكی ام را در روســتایمان 
جا گذاشــتم. هروقت به آن جا می روم 
می گردم و پیدایــش نمی كنم. اگر قرار 

باید از خانه بیرون می آمد. شــاید تا صبح راهی برای بازگشت به چنین جای تاریکی نخوابیده بود. جرئت گریه هم نداشت. ولی داشت. ندارد. در آن سیاهی و سکوت کسی او را نمی دید. هیچ وقت، شب در دانی غصه اش گرفت. دلش می خواست گریه کند. فکر کرد اشکالی 
خوابیدن وجب به وجب آن جا را با چشم هایش متر کرده بود. همه چیز دانی خیلی نرم و آهسته، چهار دست و پا به سمت در رفت. قبل از بود، خودش بود اما مادربزرگ و سعید هم چنان گربه و بچه گربه بودند. و بچه گربه تبدیل شده بودند. صبح وقتی سعیده از خواب بیدار شده بود. مادربزرگ و سعید و سعیده در راه رفتن به مرداب انزلی به گربه مادربزرگ را خوانده بود. در آن کتاب دخترک داستان او را تغییر داده دانی فکرش به سوی دخترک ژولیده کشیده شد. کتاب بازی دوم خانه شان پیدا می کرد. 

را پیش گرفته بود و می رفت. زمین زیر پاهایــش پر از فرورفتگی و تاریک بود. هوا قدری سوز داشت. در تاریکی به سختی راه باریکه ای را خیلی کم رنگ دید. آهسته بلند شد و در را باز کرد و بست. همه جا دانی تقریباً به نزدیک در خروج رسیده بود. می شد در تاریکی بیرون را خوب به خاطر سپرده بود. 

گرفتار موجودات عجیب و غریب شود.آن جا پر از آرامش اســت، می ترســید. فکر می کرد ممکن است برآمدگی بود. برعکس زمانی که با مانی بود و احســاس می کرد 

بخشی از کتاب
بازی ادامه دارد

ناشر: کتاب های شکوفه )انتشارات اميرکبير(نویسنده: حسن احمدی
تلفن: 0216128

قيمت: 21 هزار تومان

ناخنكــ كتاب

خرده نگیر
دارهایم

نقشه ی دیگری نداشتند...
برای همین

رج به رج
بهانه می بافتم

بهانه
  سمانه فرجي

تصويرگري: اَبي گِيل گِِري شوارتز



کتاب »دونده ی هزارتــو« را باید خوانــد... چرا؟ به هزار و یــک دلیل! مثال هم 
می خواهید؟

1. معما، معما و باز هم معما. داســتان با بزرگ ترین معمــای ممکن، یعنی یک 
هزارتوی بی سروته آغاز می شود؛ با معماهای ریز و درشت ادامه می یابد و با معما هم 
به پایان می رسد؛ معماهایی که بیش تر از این که با پاسخ داده شدن کم شوند، در متن 

داستان خلق شده و افزایش می یابند. 
2. با وجود داستان پیچیده، قلم نویسنده صراحت دارد و خواندن داستان را برایتان 
مالل آور و خسته کننده نمی کند. هم چنین دیالوگ هایی که میان شخصیت ها رد و بدل 
می شود، کاماًل با محیط و بستر وقوع اتفاقات سازگار است که باعث باورپذیرتر شدن 

فضاسازی نویسنده می شود.
3. با وجود این که شخصیت های اصلی داســتان نوجوانان اند، هرکدامشان براي 
زنده  ماندن در شرایط سخِت دنیای آخرالزمانی کتاب، خامی کودکی را در خودشان از 

بین مي برند و در بسیاری از لحظات پخته تر از افراد بالغ عمل می کنند. 
4. در این داســتان با یکی از جذاب ترین و در عین حال رقت انگیزترین دنیاهای 
آخرالزمانی در داســتان های علمی تخیلی روبه رو هستیم. شــدت گرفتن پدیده ي 
گرمایش جهانی سبب شیوع بیماری 
ترسناکی شده و پیدا کردن راه درمان 
آن، رخدادهــای اصلــی داســتان را 
به وجود مي آورد و دنیایی آخرالزمانی 

با جزییات فراوان خلق می کند. 

دونده ي هزارتو
)النه ي گریورها(

نویسنده: جيمز دشنر
مترجم: مينا موسوی

ناشر: نشر افق )66408161(
سيدمحمدصادق كاشفی مفرد از كرج

بدو تا زنده بمانی!

 كتابيك جرعه
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معلم ها می گفتن یــه روزی دلتون 
برای ایــن نیمکت ها و نوشــتن با گچ 
روی تخته ســیاه تنگ می شه. درست 
می گفتن. دلم تنگ شــده. دلم لک زده 
واســه ی روزهایی که در حیاط مدرسه 
صدای خنده هامون تا تــوی اتاق های 
همسایه ها می رفت، اما حاال فقط طنین 
صدای معلم به گوش می رســه و هیچ 
تصویری نداریم. کالس هم با یک خسته 

نباشید خشک و خالی تموم می شه.
کرونا باعث شده خیلی چیزها تغییر 

کنه.
پشــت پنجره ی اتاقم نشسته ام و به 
بیرون چشــم دوخته ام. دلم گرفته، اما 
آســمون اون قدر صاف و زیباســت که 

نمی شه توصیفش  کرد.
چند نفر با ماســک و دستکش توی 
خیابون تردد می کنن. مردم از هم دیگه 
فرار می کنن و اگــه لبخندی هم بزنن، 

ماســکی که روی صورتشون سوار شده 
نمی ذاره آشکار بشــه. دلم برای آغوش 

گرم پدربزرگ و مادربزرگم تنگ شده. 
چند وقت پیش توي اینترنت خوندم 
الیــه ی ازون در حــال ترمیم کــردن 

خودشه. 
هوا دیگه آلوده نیست. طبیعت حال 
بهتری داره و مردم بهداشت رو رعایت 

می کنن و این ها همه باعث خوشحالیه.
ولی وقتــی در تلویزیــون می بینم 
هزاران نفــر بر اثر ویــروس کرونا جان 
باختن یا خبر فوت پزشکان و پرستاران 
به گوشــم می رســه، غم درون وجودم 

رخنه می کنه.
امیدواریم که این بیمــاری زودتر از 
کره ی خاکی ما بره. پــس باید صبوری 

کنیم که سختی های می گذره...
فرشته ساسانيان اصل
13ساله از تهران

سختیهامیگذرند

یک روز چشمانم را با ذوق باز خواهم 
کرد و از جا خواهم پرید. آن روز خورشید 
طالیی تر و آســمان آبی تر است. دیگر 
نیازی به دستکش نیست. دیگر مجبور 
نیستم ماســک بزنم و مرتب بخار روی 
شیشــه ی  عینکم را پاک کنم. با شوق 
پا به خیابان می گــذارم. با احتیاط روی 
جدول هــا راه مــی روم. درخت ها را در 
آغوش می گیرم، گل ها را آزادانه می بویم 
و با پای پیاده هر جــا بخواهم می روم. 
می دوم و از پس گرمای هوا آبی خنک به 

صورتم می زنم. 
همین که قطرات سرد آب به صورتم 
خورد به خودم آمدم. وســط اتاق خودم 
بودم. دســتکش و ماسک از روی میز به 
من چشمک می زدند. کرونا هنوز نرفته 
بود. رؤیایم شــیرین بود و تعبیرش به 
دست خودم بود. برای رسیدن به رؤیایم 

دوباره باز هم در خانه ماندم.
فاطمه دارابی
17 ساله از كرج

رؤیای 
ش�یریین

امشب
چراغ اتاقت را

خاموش كرده ای؛
اخبار  می گوید

ماه گرفتگی است
سایه برین از تهران

ماهگرفتگی

انگشت هایش
روي ماشين تایپ قدیمي

ترانه ي جدیدي مي نوشت
ترانه اي شاد و تند

انگشت هایش مي رقصيد
روي كاشي هاي حياطمان!

سارا نجفي
از سروستان
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حاال بد نيست با یک موزه ی جوان آشنا شویم. 23ساله است، اما کلی حرف برای 
گفتن دارد؛ موزه ی گوگنهایم در بيلبائوی اسپانيا که در سال 1997 ميالدي افتتاح 

شد. 
این که چه شد این موزه ی مدرن را ساختند، به یک مسابقه ی بين المللی معماری 
برمی گردد. »فرانک ِگری«، معمار مشــهور آمریکایی ، برنده ی نهایی این مســابقه 
می شــود. این مهندس معمار، فارغ التحصيل رشته ی برنامه ریزی شهری از دانشگاه 
هاروارد است. گری در طراحی این موزه از شــکل های هندسی ساده استفاده کرده، 
انگار که بخواهد یک مجسمه بســازد. در معماری او، نوآوری دیده مي شود. ساختار 
اصلی فضاهای موزه از چند مکعب تشکيل شده که در ارتفاع های مختلف به هم متصل 
شده اند. چون کنار این موزه رودخانه اي جریان دارد و خود بنا مثل یک کشتی، فرم 
کشيده ای دارد، به گالری »ماهی« معروف شده است. شيشه هایی که در این بنا به کار 
رفته هم شبيه فلس ماهی است و نور را از قطعات تيتانيوم ساختمان بازتاب می کند.

این بنا هيچ پله ای ندارد در عوض پر از راهرو است! موزه ی گوگنهایم اسپانيا برای 
بازدیدکنندگان نمایشگاه های دائمی و موقتی را از هنرمندان سراسر جهان به نمایش 
می گذارد و یکی از بهترین موزه های هنر مدرن اروپا محســوب می شود. در بازدید 

مجازی می توانيد بخش های از پشت بام و نمای بيرونی موزه را هم تماشا کنيد.
نشانی تور مجازی:

artsandculture.google.com/partner/guggenheim-bilbao

نمی دانستم آثار »ونسان ون گوگ«، »پابلو پيکاسو«، »کلود مونه« و نقاشان بزرگ 
دیگر از سائولوپائولوي برزیل هم سر درآورده است. این موزه در سال 1947 ميالدي 
تأسيس شده و یکي از جامع ترین مجموعه های تاریخی را به نمایش درآورده که مربوط 

به قرن 14 تا 2۰ ميالدی است. 
موزه ي هنر ســائوپائولو که به طور اختصار به آن »َمسپ« )MASP( می گویند، 
از مهم ترین موزه های آمریکای التين به حســاب می آید. عالوه بر آثار تاریخي، آثار 
هنرمندان معاصر برزیلی هــم در این بنا به نمایش در می آیــد. معمار این بنا، »لينا 
بوباردی« هنرمند برزیلی ایتاليایی است که برای طراحی تلفيقی از هنر کالسيک و 

مدرن استفاده کرده است. 
برای تماشای این موزه چندین ساعت زمان نياز است، اما بازدید مجازی آن کم تر 
از یک ربع ساعت! البته که تماشای بعضی از اتفاقات خوب را از دست می دهيم، مثاًل 
این مجموعه یک شنبه ها، نمایشگاهي از آثار عتيقه را برگزار می کند و مردم می توانند 
عتيقه بخرند! گاهی هم در این فضا کنســرت های موســيقی برگزار می شود. نمای 
بيرونی ساختمان هم رنگ شاد قرمز و آبی دارد، پس معلوم است مردم سائوپائولو در 

زمان های عادی هم حسابی خوش می گذرانند و شادند.
نشانی تور مجازی:

artsandculture.google.com/partner/masp

حسابش از دستم در رفته است که این چندمین بازدید مجازی ام است. این طوری پیش برود اگر با یک جهانگرد 
واقعی روبه رو شوم، می توانم از تجربه های گردشگری خود در سراسر دنیا بگویم. بعد اگر از من بپرسد چه زمانی 

اسپانیا و برزیل را گشتی؟ می گویم وقتی کرونا آمده بود و نمی گذاشت خوش بگذرانیم! 
به هر حال مجموعه ی فرهنگ و هنر گوگل امکانی را فراهم کرده تا از چندین موزه ی مهم در کشورهای مختلف 
دنیا بازدید کنیم. بدیهی اســت که همه ی بخش های موزه ها به نمایش درنیامده است. این طوری بیش تر مشتاق 
می شویم که موزه ها باز شود و از نزدیک ساختمان و آثار هنری و تاریخی را نگاه کنیم. بخشی از بازدید 360 درجه 
و بخشی دیگر عکس هایی از آثار است. شما هم با من بیایید و با تماشای موزه اي در قاره ی اروپا و موزه اي دیگر در 

قاره ی آمریکاي جنوبي همراه شوید. 

  نيلوفر شهسواریان

بازديد مجازی از موزه هايي در برزيل و اسپانيا

من جهانگرد 
مجازی هستم!

ايستگاه
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