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»ما در جهانی ناعادالنه زندگی کنیم و مجبور به مبارزه ایم!« این جمله شاید ما 
را یاد کتاب های جامعه شناسی یا قهرمانان داستا ن های حماسی بیندازد، اما باید 
بگویم این جمله را »مارلی دیاس«، دختر نوجوان ۱۵ساله گفته که در آمریکا 

زندگی می کند و رنگین پوست است. 
مارلی دیاس، نوجوانی اســت که وقتی با بی عدالتی روبه رو می شود، به جای 
این که منتظر قهرمانی باشد تا او و دیگر دوستان رنگین پوستش را نجات دهد، 
خودش دست به کار می شــود. حاال هم نه تنها قهرمان داستان زندگی خودش 

است، بلکه قهرمان دیگر دختران نوجوان هم هست. 
او زمانــي متوجــه ایــن بي عدالتــي شــد کــه در مدرســه معیــن 
شــد، کتــاب »جایی که ســرخس ســرخ رشــد مي کنــد«، نوشــته ي 
»ویلســون راْولــز« را در ۱0ســالگي بــراي بــار دوم بخوانــد. مارلــی 
 دربــاره ي ایــن کتــاب بــه روزنامــه ي انگلیســي »گاردیَــن« 
)The Guardian( می گوید: »این  یکی از کتاب های کالســیکی است که 

مدت هاست در سیستم مدرسه هاي ما وجود دارد. حتي جد و پدربزرگ ها و 
مادربزرگ هاي من، زمان انتشار کتاب را هم به یاد دارند. من سال تحصیلي 
قبل آن را خوانده بودم و باز هم معین شد که این کتاب را بخوانم. آن ها هر سال 
از ما می خواهند کتابی را درباره ي پسری سفیدپوست و سگ هایش بخوانیم.«

و همین سرآغاز داستان مارلی دیاس است. او تصمیم گرفت کتاب هایي را که 
شخصیت اصلي آن ها دختران سیاه پوست هستند براي مدرسه جمع آوري کند 
تا هم کتاب هایي با شخصیت هاي گوناگون داشته باشند و هم از نمایش بیش از 

حد کتاب هاي سفیدپوستان جلوگیري کند. 
هدف او جمع آوری هزارکتاب بود که برای مدرســه  ی مادرش در جامائیکا 
بفرستد. او می گوید: »مدرسه ي خودم را انتخاب نکردم، چون متوجه شدم حتی 
در کشــورهایي مانند جاماییکا هم که اکثریت مردم سیاه پوست اند، خودشان 

را نمی بینند و هنوز داستان هاي سفیدپوستان بین مردم رواج داده می شود.«
ادامه در صفحه ي 3 

مارلی دیاس
و جنگ با تبعیض نژادی

  طاهره نمرودي
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در زندگی مــا معلم های بســياری 
وجود دارند. معلم هايی كه گاه صدها و 
هزارها سال پيش تر از ما زندگی كرده اند. 
واقعيت اين است كه ما نتيجه ی همه ی 
آموخته های نسل های گذشته ايم. مايی 
كه امروز اين جا ايستاده ايم از آن چه تو 

آموخته ای بسيار ياد گرفته ايم.
فرصت كوتاهی فراهم شده بود تا تو به 
ياددادن بپردازی. حكومت آن قدر درگير 
جنگ شــده بود كه از نفوذ تو بر دل ها 
غافل مانده بود. چه بسيار فرصت هايی 
اندك در زندگی كه بــه اندازه ی عمری 
طوالنی آورده دارند. آن چــه تو در اين 
مدت ياد دادی سال های سال، نسل در 

نسل، ادامه پيدا كرد و به ما رسيد.
و حاال روزی اســت كه جــای خالی 
معلم بزرگ ما احساس می شود. در اين 
روز دنيا و تمام آن هايی كه در پی دانايی 
بودند از نعمت حضور تو محروم شــدند 
اما اين پايان ماجرا نيســت. ما آن چه را 
كه تــو يادمان داده ای بــه قلب هايمان 
ســپرده ايم و بــه همــه ی آن هايی كه 
خواستار دانش اند نشانی تو را می دهيم.

يك بار ديگر تاريخ درباره ی بشــر و 
اعجاب ماندگاری او به خطا رفته است. 
تا آن چه آموخته ای در قلب هايمان زنده 
است از حافظه ی جهان پاك نمی شوی. 
تو معلم بزرگ ما هســتی و هيچ انسانی 
معلم اش را فرامــوش نمی كند. نامت بر 
حافظه مان حك شده اســت حتی اگر 

تاريخ فكر كند تو را از ما گرفته است.

روزهــاي عجيبــي اســت. هرگروه 
از دانش آمــوزان به شــيوه اي امتحان 
مي دهند! عــده اي آنالين، دانش آموزان 
پايه ي نهم و دوازدهم حضوري و بعضي 
از مدرسه ها هم كاًل امتحان را لغو كرده و 
نمره را بر اساس ارزشيابي همان چهارماه 

تحصيلي گذاشته اند.
* * *

هر ســال اين روزها درباره ي تغذيه و 
اضطراب امتحان مي نوشتيم و فكر كرديم 
امســال به جز دانش آموزان پايه ي نهم و 
دوازدهم، نبايد خبري از اضطراب باشد. اما 
انگار اضطراب، بخش جدانشدني آموزش 
ماســت. آن ها كه امتحان آنالين دارند، 
مي دانند اين اضطراب از نوعي ديگر است.

* * *
معلم رياضي در كالس هاي حضوري 
رفع اشــكال، گفت روز امتحان آنالين، 
شــكالت و آب كنار دســتتان بگذاريد. 
در جاي خنك و پشــت ميزتان، راحت 

بنشينيد و هر چند دقيقه آب بنوشيد.
اما چــرا امتحانات آناليــن اضطراب 
دارد؟ نبايــد داشــته باشــد؛ در خانه 
نشسته اي، كنار كتاب هايت! در اين باره 
با برخي دانش آموزان گفت و گو كرده ايم:

برديا، 14 ســاله: اضطــراب دارم؛ 
چون مي ترســم وقت كم بياورم. ما در 
مدرســه براي بعضــي امتحان ها مثل 
رياضي، حتي بعد از پايان وقت امتحان 
به كالس ديگري مي رويم و تا نيم ساعت 
وقت اضافه داريم. آن جا ناظرها هستند 
و به موقــع برگه هــا را مي گيرند. اين جا 
تا آخرين لحظه مي نويســيم. بعد زمان 
ارســال پاســخ ها امكان دارد اينترنت 

ضعيف باشد و نتوانيم به موقع بفرستيم.
سها، 1٥ ساله: اينترنــت خانه ي ما 
واقعاً ضعيف است و بعضي وقت ها براي 
ارسال پاسخ برگه هايم به كوچه مي رويم.

سپند، 14ساله: با اين كه خانواده ي 
من سخت گير نيستند، اما زمان گذاشتن 
براي پيدا كردن يك جواب در كتاب، كلي 
وقت گير اســت و زمان پاسخ سؤال هاي 

بعدي را مي گيرد.
* * *

آن طرف دانش آمــوزان پايه ي نهم و 
دوازدهم به عنوان تنهــا گروه هايي كه 
امتحان حضــوري مي دهنــد در حال 
تجربــه ي متفاوتــي هســتند و اغلب 
معترض اند! اضطــراب و اعتراض نبايد 

تركيب جذابي باشد.
دكتر »يوسف سلطاني«، روان شناس 
و مشــاور تربيتي معتقد است كه داشتن 

مقداري استرس كمك مي كند عملكرد 
بهتري داشته باشيم، بيش تر و بهتر درس 
بخوانيم و تالش كنيم و از نظر رواني براي 
چالش هايي آماده شــويم كه در امتحان 
پيش مي آيــد. او مــي گويــد: »اما اين 
اضطراب نبايد زياد شود، چون روي تمركز 
و عملكرد مغزي اثر منفــي مي گذارد و 
باعث مي شود زمان درس خواندن طوالني 
شود. از طرفي در جلسه ي امتحان، ممكن 
است مطالب خوانده شده را به ياد نياوريم 
و ساده ترين سؤال ها را هم نتوانيم پاسخ 
دهيم. پس الزم اســت كنترلش كنيم و 
كنترل اضطراب، با خواب كافي، تغذيه ي 
مناسب و كشيدن نفس هاي عميق و دم 

و بازدم هاي درست امكان پذير است.«
* * *

گفتيم كه اضطراب بخش جدانشدني 
آموزش ماست؛ حاال دانش آموزاني كه به 
داليل مختلف نتوانستند در كالس هاي 
آنالين حضور مستمر داشــته باشند يا 
تكاليفشــان را جدي نگرفتند، متوجه 
شــدند كه نمره ي نهايي كارنامه عالوه 
بــر نتيجــه ي امتحانات آخر ســال به 
ميزان شــركت در كالس هاي آنالين و 
غيرحضوري، ميزان ارسال تكاليف براي 
معلم هــاي مربوط به آن درس اســت، 
امتحان هــاي قبلي، نمره ي ارزشــيابي 

مستمر و... هم مرتبط است.

مثل آب براى شكالت 
 در  روزهاى امتحان!

  نفيسه مجيدي زاده

»ما همه قهرمان هستيم« شعار نيست! اين عنوان مســابقه اي است كه از سوي 
»يونيسف« )صندوق كودكان ملل متحد( برگزار مي شود. 

همه ي كودكان و نوجوانان مي توانند با ارســال يك نقاشي يا دل نوشته از شخص 
يا اشخاصي قدرداني كنند كه در زمان همه گيري كرونا با تالش هاي فراوان به مردم 
شهر يا محله شان كمك كردند؛ مثاًل از كادر درمان و پزشكي، افراد خير، آتش نشانان، 
رفتگران شهرداري، نگهبانان ساختمان ها، كاركنان سوپرماركت ها و يا حتي اعضاي 
خانواده ي خود. آثاربرگزيــده با نام صاحب اثر در صفحه هاي مجازي و رســانه هاي 
اجتماعي يونيسف نمايش داده خواهد شــد. بعضي از اين آثار به شكل تابلو يا پوستر 
چاپ خواهد شد و به مراكزي ارسال مي شود كه افراد تقديرشده در آن كار مي كنند. 

بعضي از آثار هم به صورت بيليورد در شهر به نمايش در خواهد آمد.
به افراد برگزيده نيز متناسب با گروه سني جوايزي تعلق مي گيرد. عالقه مندان زير 
1٨سال، از 12 خرداد تا 1٧ تير فرصت دارند از طريق لينك ارسال آثار كه در سايت 

يونيسف و وزارت كشور موجود است، آثار خود را براي اين مسابقه ارسال كنند.
unicef.org/iran :نشاني سايت يونيسف

نامه اى براى قهرمانان روزهاى قرنطينه!

برایشهادتامامجعفرصادقع

  یاسمن رضائيان
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هميشه به اميد و خبرهاي 
خوب احتياج داريم، 

هيچ چيز تلخ تر از خبر 
رفتن عزيزانمان نيست. 
ما را در اين اندوه شريك 

بدانيد.
سردبير 
و همكاران هفته نامه ي دوچرخه

دربرابراضطرابچهكنيم؟
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مارلی دیاس
و جنگ با تبعیض نژادی

  طاهره نمرودي

ادامه از صفحه ي 1 
براســاس تحلیلــي از تعاونــی مرکز 
کتاب هاي کودکان و نوجوانان در دانشگاه 
ويسكانسیِن مديسون در آمريكا، از میان  
3400 کتاب کودك و نوجوان منتشرشده 
در ۲0۱۶ میالدي در آمريكا که به دست 
اين مرکز رسیده، فقط 8/4 درصد از آن ها 
درباره ي آفريقايي آمريكايي ها بوده است.

براســاس همیــن تحقیــق، تعداد 
کتاب هايي که درباره ي بومیان آمريكايي 
يا ساکنان نخستین، هم چنین نژادهاي 
التین و آســیايي اقیانوســیه اي، از اين 
تعــداد هــم کم تر بوده اســت. بــه اين 
صورت که فقط 55 کتــاب يا ۱/۶درصد 
از کتاب ها درباره ي بومي هاي آمريكايي 
و ســاکنان نخســتین بوده است. سهم 
نژاد آسیايي اقیانوســیه اي با ۲39 کتاب، 
هفت درصد و نژاد التین هم با ۱۶9 کتاب، 

حدود پنج درصد بوده است.
ديــاس می گويــد: »اين شــكاف ها 
به همه ي مــا ضربه می زنــد. من تالش 
می کنم تا فضايی مناسب به وجود بیاورم 
که احســاس راحتی و تصــور دختران 
سیاه پوست و تبديل دختران سیاه پوستی 
مثل من به شــخصیت اصلی داستانمان، 

آسان باشد.
بــه ايــن ترتیــب مارلــي بــراي 
جمع آوری ايــن تعداد کتاب، هشــتگ 
هــزار کتــاب دختــران سیاه پوســت 
1000BlackGirlBooks#را در 
فضای مجازی بــه راه انداخت خیلي زود 
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سرعت گرفت و دياس نوجوان را در مرکز 
توجه قرار داد. از زماني که اين کمپین در 
سال ۲0۱۶ میالدي کار خود را آغاز کرده، 
تا حاال بیش از ۱۲هزار کتاب جمع آوري 

شده است.
او در مصاحبه با مجلــه ي آمريكايي 
»فوربز« )Forbes( می گويد: »براي حل 
اين مشكل، انتخاب هاي متعددي داشتم. 
انتخاب اول، تمرکز روی خودم بود. يعني 
کتاب های بیش تری برای خودم بگیرم و 
زندگی عالی خودم را در حومه ي شــهر 

نیوجرسی بگذرانم. 
انتخــاب دوم، اين که چند نويســنده 
را پیــدا کنــم و از آن هــا خواهش کنم 
داستان های بیش تری درباره ي دختران 
سیاه پوست بنويسند. به اين ترتیب چند 
نســخه ي ويژه ي کتاب ها را هم خواهم 
داشت. کمی هم خودم را تحويل بگیرم. يا 
انتخاب سوم، کمپینی شروع و کتاب هايی 
را درباره ي دختران سیاه پوست جمع آوری 

کنم و آن ها را به عامه ی مردم ببخشــم. 
ايجاد راهنمای منابع برای پیدا کردن آن 
کتاب ها، صحبت با معلمان و قانون گذاران 
درباره ي چگونگی افزايش کانال ارتباطی 
کتاب های گوناگون، و باألخره نوشــتن 
کتاب خودم. پس می توانــم کتاب های 
جمع آوری شــده ي دختران سیاه پوست 
را ببینم و می توانم بازتاب داســتانم را در 

کتاب هايی ببینم که بايد بخوانم.« 
برای دياس، احساسات، قدرت زيادي 
دارند و بخشــي ضروری از انرژی هستند 

که می توانند دنیا را تغییر دهند.
زماني کــه خبرنــگار گارديــن از او 
مي پرســد »دختران نوجــوان فعال، به 
شخصیت هاي برجســته ای در د وران ما 
تبديل شــده اند؛ مانند »گرتا تونبرگ«، 
فعال در زمینه ي محیط زيست و تغییرات 
اقلیمی، »مالله يوســف زی«، مدافع حق 
آموزش و تحصیل براي دختران و برنده ي 
جايزه ي صلــح نوبل و »اِمــا گونزالس« 

مدافع کنترل اســلحه در آمريكا. چرا ما 
کم تر مي بینیــم که پســرهای نوجوان 
اين نقش را ايفا کننــد؟«، مارلي جواب 
می دهد: »فكر می کنــم پدرها و مادرها 
بیش تر به ما دخترها فشار مي آورند براي 
اين که بفهمند با چه کســاني در ارتباط 

هستیم.
بازی های پسرانه درباره ي کشمكش و 
مبارزات غیرواقعی هستند. خیلي وقت ها 
در مدرســه می بینید، وقتي اتفاق بدی 
مي افتد، پســرها می گويند: »من با آن ها 
نیســتم! من با آن ها ارتباطی ندارم! من 
جدا هستم!« اما ما دختر ها، خاله بازی و 
خانه بازی می کنیم، درباره ي ديگران فكر 
می کنیم و ممكن اســت اين ما را بیش تر 

به فعال بودن ترغیب کند.«
اولین کتــاب مارلــي ديــاس به نام 
»مارلی دياس انجامش داد؛ پس شما هم 
می توانید!« منتشر شده است. اين کتاب 
يک اتوبیوگرافی يا خودزندگي نامه، همراه 
با جعبه ابزاری برای فعاالن دختر اســت. 
مجموعه ای از داستان ها و پیشنهاد ات که 
بینشی از جهان دياس را نیز ارائه می دهد؛ 
از لباس هايی که او دوست دارد گرفته تا 
تأثیرات تشويق کننده اي که از والدينش 

گرفته است. 
دياس از همه ی خوانندگان نوجوانش 
می خواهد بــه حرف والدينشــان گوش 
کنند. او می گويد: »جايی که من زندگی 
می کنم، تبعیض اقتصادی زيادی وجود 

دارد و اين مسئله ي بسیار مهمی است.
در کتابم به اين موضوع اشــاره نشده، 
چــون زمانی کــه کتاب را می نوشــتم، 
واقعــاً چیز زيــادی دربــاره ي تبعیض 
اقتصادي نمی دانستم. من ۱۱ساله بودم 
و حاال در حرف هايم به نابرابری اقتصادی 
می پردازم. اما در آن زمان آگاه نبودم. البته 
می توانستم از مادرم کمک بگیرم؛ خیلي 
هم عالی می شــد، اما اين کتــاب، ديگر 

کتاب من نبود.«
مادر دياس، دکتر »جانیس جانسون 
دياس«، مؤســس  »ِگَرس روتز«، انجمن 
بنیاد تمرکز بر سالمت عمومی زنان است. 
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خبرنگار گاردين از مادر مارلي  می پرسد 
دخترش را تشويق مي کرده يا سرزنش؟ و 
او جواب می دهد: »نقش والدين اين است 
که فضايی برای صدای واقعی فرزندانشان، 
حتی برای اشتباهاتشان مهیا کنند. من 
فكر نمی کنم اشــتباهات زيــادی وجود 
داشته باشد، اما من جامعه شناس اقتصادم 
و بنابراين حتي درباره ي ســطح ســواد 
هم سايه هايمان هم فكر می کنم. من راه 
حل هاي زيادی می دانم که مي توانســتم 
به مارلي پیشنهاد بدهم، اما ديگر اين کار، 

کار مارلی دياس نبود.«
درســؤال بعدی خبرنــگار از مارلي 
می پرســد: »کنجــكاوم کــه زندگــی 
مارلــي ديــاس از وقتــی که هشــتگ 
1000BlackGirlBooks# را شروع 
کرد، يعني از دوره ي رياســت جمهوری 
»باراك اوباما« تا امروز، به عنوان دختری 
سیاه پوســت در دوره ي ترامپ، چه قدر 
تغییر کرده است؟ آيا تو و هم  نسل هايت 

به آينده خوش بین  هستید؟«
مارلــي مي گويد: من فكــر نمی کنم 
نســل من خوش بین باشــد. اين روزها 
هر چیزی که می شــنويم خبر بد است؛ 
ما در جهانــی ترســناك قرارگرفته ايم؛ 
جايی که بــه ما گفته شــده همه چیز بد 
است. چیزهای بد همیشه اتفاق می افتند 
و گفته اند جهان در سال ۲050 میالدي 
به پايان می رســد! ما به انــدازه ي کافی 
آدم هاي خوبــي مانند گرتــا تونبرگ يا 
دانش آمــوزان برگزارکننــده ي »مارس 
برای زندگی هايمــان« )تظاهراتي براي 
حمايت از قانون جلوگیری از خشــونت 
با اسلحه که در ماه مارس ۲0۱8 میالدي 
در آمريكا برگزار شد( و افرادی شبیه من 
نديده ايم و ما به روشــی يكسان برجسته 
نشديم. پس اگر فقط درباره ي چیزهای 
بدبینانه صحبــت کنیم، نســلی بدبین 

خواهیم داشت.
اما در روشــی واقع بینانــه می توانیم 
خوش بین باشــیم؛ اگر که بدانیم افرادی 
ديگري هم هستند که برای تغییر جهان 

مي جنگند و تالش می کنند.«

دماسنج



  ندا انتظامي

»علی درخشی«، هنرمندي همه کاره در گفت وگو با هفته نامه ي دوچرخه:

هميىن كه هستم، هستم!
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برخالف بسیاری از آدم بزرگ ها، 
»علی درخشــی« خیلی ســریع 
گفت و گو بــا هفته نامه ي دوچرخه 
را می پذیرد؛ چرا؟ چــون معتقد 
اســت نوجوان ها پر از افکار خالق 
و تازه انــد. به نظر ایــن انیماتور، 
کارگردان و نویســنده، نوجوانی 
سن جالبي است؛ چرا؟ چون درون 
درخشی پسربچه ای با نشاط است 
که کلی حرف براي زدن دارد. اما او 
می گوید نوجوانان نمی توانند با ما 
ارتباط بگیرند و ما هم نمی توانیم. 
به نظــر کارگــردان مجموعه ي 
»دیرین دیریــن« نوجوان هایــی 
که با کارهــای او ارتباط می گیرند، 
نوجوان هاي درگیر کارهای هنری 
هستند، اما کارگردان مجموعه ي 
»حیات وحش« )انقراض( دوســت 
دارد با بیش تــر نوجوانان ارتباط 
بگیــرد و از عــدم ایــن ارتباط 
ناراحت است. چرا؟ زیرا سازنده ي 
مجموعــه ي »کوویــد 19ثانیه« 
معتقد است که این مشکل از آدم 
بزرگ هاســت؛ آینده را نوجوانان 
می سازند و اگر او بتواند نوجوانان 
را جذب کند، یعنی حرف نویی دارد 
و از همه مهم تر، نشانه ي جوان بودن 
ذهن  خودش است. به همین دلیل 
 طــراح مجموعــه ي کارتون هاي 
»کتاب هایــی که فقــط جلدند« 
قول داده که همواره با نشریه هاي 
نوجوانان ارتباط خوبی داشته باشد؛ 
چرا که او در گذشــته با نشریات 
نوجوانان هم کارهایی داشــته؛ از 

جمله هفته نامه ي دوچرخه.

سؤالي که معموالً براي مخاطبان 
نوجوان در مواجهه با طنزپردازان 
پیش می آیــد، این اســت که از 
چه موقــع متوجه ایــن ویژگی 

خودشان می شوند؟
درباره ي بقیه نمی دانم، اما درباره ي 
خودم باید بگویم که در نوجوانی بی مزه 
بودم و حتی یک جوک هم نمی توانستم 

تعریف بکنم!
بی مزه بودید یا جدی؟

بی مزه بــودم. هیچ وقت جدی نبودم 

و همیشــه به شــوخی ها می خندیدم، 
ولی بیش تر شــنونده بــودم. گاهی هم 
کاریکاتور می کشیدم و گاهی هم بانمک  
بودم، ولی به هرحال تــا دوران نوجوانی 
آدم بی نمکی بــودم و کم کم یاد گرفتم. 
روی نسل های گذشته ي طنز و کاریکاتور 
دقیق شدم؛ یعنی شــروع کردم به زیاد 
دیدن کارهایشان. البته شاید بخشی اش 

ژنتیکي هم هست که این بال سرم آمد.
به ژن اشــاره کردید و البته به 
تمرین و دیدن کارهای نسل گذشته. 
کدام بیش تر روی شما نقش داشت؟

فکر کنم هــر دو. برای مــن دیدن 
کارهای کمدی و طنز، فراتر از سرگرمی 
بوده و هست. حتي اآلن هم که کارهای 
»وودی آلــن« را می خوانــم، بســیار 
می آموزم؛ یعنــی نمی خوانم که بخندم 
بلکه از هنر و طنزش شگفت زده می شوم. 
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از کجا متوجه شــدید که هنر 
تصویرسازی هم در شما وجود دارد؟

بیش تر از متن، من به تصویرســازی 
عالقه منــد بــودم. از کودکی عاشــق 
نقاشــی کردن بودم. از وقتی چشم باز 
کردم، یعني در کودکی خودم را نقاش 
می دانستم. سنم که بیش تر شد خودم 
را کارتونیست  دانســتم. هیچ وقت فکر 
نمی کردم که متن بخواهد نقش مهمی 
در کارم داشته باشــد، ولی هرچه جلو 
آمــدم و کار کردم، عالقــه ام را به متن 
بیش تر احســاس کــردم. و اآلن هردو 
را بســیار دوســت دارم. هرچنــد ذاتاً 
کارتونیست هستم و گاهی هم تصویرگر 

و خودم را خیلی نویسنده نمی دانم.
به نوجوانی شــما برمی گردم، 

آدم ها را چه طور می دیدید؟
آن دوره ها خیلی مجله ها ي کاریکاتور 

را می خوانــدم و از آن ها خیلــی تأثیر 
می گرفتم. در واقع سعی می کردم جامعه 
را به شکلی ببنیم که کارتونیست های آن 
دوره می دیدند.کارهای »جواد علیزاده«، 
»بهمن عبدی« و دیگرکارتونیست های 
ایرانی و خارجی را می دیدم و از آن ها یاد 
می گرفتم که چه طور باید جامعه و افراد 

44 سالم اســت و به کارهای قدیمی ام 
که نگاه می کنم، احســاس می کنم اآلن 
بهتر و فانتزی تر از گذشته فکر می کنم 
و احســاس رضایت مي کنم. شاید یکی 
از دالیلش این است که کودکی درست 
و درمانی نداشتم؛ درست مثل خیلی از 
هم نسلی هایم. شاید هم یکی از دالیلش 

را دیــد. بنابراین همه چیــز را کارتونی 
می دیدم و اآلن هــم فکر می کنم دنیای 
کارتونی خیلی قشنگ تر از دنیایی است 

که اآلن داریم.
با این حرف شما موافقم. چه طور 
این دنیای فانتزی و رنگی را با توجه 
به شــرایط امروز و بزرگ شدنتان 

حفظ می کنید. 
این عالم با من می آید و حتی قوی تر 
می شــود. اگر بخواهم خیلی خالصه و 
راحت بگویم، باید بگویم اگر بخواهم مثل 
اآلن کار نکنم زندگي برایم سخت است. 
من در خیاالتــم این طوری فکر می کنم 
و برای همیــن، تحمل ایــن دنیا برایم 
چندان دشوار نیست. پس برایم بدیهی 
است که این شکلی فکر و کار کنم. اآلن 

این است که داریم نیمی از آن کودکی را 
با خودمان می آوریــم. دقیق نمی دانم و 
خیلی هم درگیر آن نمی شوم. با خودم 
می گویم من همینی که هستم، هستم! 
و محصــول ژن هایی که بــه ارث بردم. 

همینی است که هست! ]می خندد.[
به کارهایتان کــه نگاه می کنم، 
می بینم کارهاي شما طنزي سالم، 
خالق و پویاســت. معموالً طنز با 
لودگی و بی ادبی قاطی می شــود. 

چه طور به این طنز رسیدید؟
دو نکتــه بگویــم؛ اول این که من به 
شخصه همه ي انواع طنز را دوست دارم 
و به آن می خندم و دومین نکته این که 
من هم گاهی ممکن اســت از این دایره 
ها« خارج شده باشم. اما درکل درست گفتید

چه 
و ب

لم 
مع

آقا
ن »

ش
مي

ني
ي ا

عه 
مو

مج

ش«
وح

ت 
حيا

ن »
ش

مي
ني

ي ا
عه 

مو
مج

كافه دوچرخه
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 و خوشحالم كه به اين نکته اشاره كرديد. 
چون نشان می دهد كه من در كارهايم 
براي خودم خطوط قرمــزی دارم. البته 
اين خطوط قرمز، به  خطوط قرمز رايج 
مرتبط نيست. راســتش اين را يک جور 
چالش برای خودم می دانم، چرا كه من 
طنز را، كاري جدی و پر از چالش می دانم 
و تالش می كنم از راه های ساده خنداندن 
برحذر باشــم. ســعی می كنم جوری 
مخاطب را بخندانم كه غافل گير شــود. 
شــغل و تخصص من طنز است و گاهی 

هم حرف های عميق تر درباره ي طنز. 
من بايد نســبت به كســي كه مثالً  
می خواهــد هم كارهايــش را ســركار 
خوشحال كند و جوک تعريف می كند، 
جنس شوخی هاي متفاوتی داشته باشم. 
خيلی از شوخی ها با حرف هايی كه تابو 
شده... راحت تر می شــود و خنداندن به 
اين روش كار خيلی ســاده تری است. 
من راه پيچيده را ترجيح می دهم و آن را 

خيلی هنرمندانه تر می دانم. 
اين كه برای شــما وودی آلن را مثال 
زدم، به همين دليل بــود. تا جايی كه از 
او كه نابغه ي معاصر اســت خوانده ام، او 
هم همين طور است. روش خندان، اين 
شکلی نيســت كه به سراغ موارد راحتی 

برود كه مردم را می خنداند. 
شــايد همه ي انواع طنز نياز باشــد، 
اما جنس برخی از طنزها اين اســت كه 
باهم بخنديم و نه به هم. از طرفی باعث 
می شــود كه سطح ســليقه ي مخاطب 
باال برود. براي همين تالش می   كنم كه 
همه با هم بخنديم، چــرا كه خودم هم 
در زندگي خودم در جايی قرار گرفته ام 
كه هم پسربچه ام و هم مرد؛ گاهی مثل 
يک پســربچه  رفتار می كنم و گاهی هم 
مثل يک مرد بزرگ. طنز برايم چالشي 

لذت بخش اســت كه راه های ميان بر و 
فرعی را كنــار بگذارم و از راه درســت، 

مخاطبم را درگير كنم.
شــما مجموعه هاي گوناگوني 
ساخته ايد، اما مجموعه ي انيميشن 
»ديرين ديرين«، از همه محبوب تر 
است. هم به دليل تداومی که دارد 
و  هم به دليل پخــش آن در فضای 
مجازی. از اسمش شــروع کنيم. 
اسم ديرين ديرين از کجا به ذهنتان 

رسيد؟
راستش خيلی برای اسم اين مجموعه 
فکر كردم، اما به هيچ كجا نرسيدم! اين 
اسم را »پدارم ابراهيمی« عزيز پيشنهاد 

داد و خيلی اسم قشنگی است.
موسيقی تيتراژ از کجا آمد؟

من يک ملودی ســاده با دهنم برای 
آهنگ ساز زدم و گفتم كه چيزي ساده، 
بدوی و زمخت مثل ايــن را می خواهم. 
»هوتــن پورزكی« خالق هــم، همين 
نت های خــام را برداشــت و تبديل به 
موســيقي ای كرد كه حاال همــه آن را 

شنيده اند.
شــخصيت های زيادی در اين 
مجموعه بودند، اما حاال تبديل به 
چند شــخصيت محبوب شده اند. 

شخصيت ها چگونه شکل گرفتند؟
آن هايی را كه پخته تر شــدند حفظ 
كرديم و البته يک سری شخصيت های 

جديد هم به اين مجموعه اضافه خواهند 
شد. 

البتــه در واقع شــخصيت های اين 
مجموعه، ســيال اند و مــا نمی توانيم با 
همان قالب اول جلو برويم. چون به خاطر 
شبکه ها ي اجتماعی، هرچند ماه يک بار 
سليقه ي مردم عوض می شود. از طرفی 
هم رقابت وجود دارد. گروه های ديگري 
هم مثل ما كار می كنند و به همين دليل 
بايد سعی كنيم يکی دو قدم از مخاطب 
و چندين قدم ازكارهای مشــابه جلوتر 

باشــيم. براي همين، تغيير در نوشتن، 
كار و شخصيت ها الزم است.

لطفًا شــخصيت »ِوی« را حفظ 
کنيد!

وی كه شخصيت دلبری است و حتماً 
ماندگار است. 

ســهم کــودکان و نوجوانان و 
خانم ها در کارهايتان کم است.

بله، اما شــروع كرده ايــم. در بحث 
نوجوان كه كار سختی است؛ چون دنيای 
ذهنی سختی دارند و حرف زدن از زبان 

آن ها كار دشــواری اســت. جلسه هاي 
متعددي داشــتيم كه بتوانيم اين قشر 
ســنی را جذب كنيم. در كشور ما عماًل 
برای نوجوانان چيزی توليد نمی شــود. 
برنامه های مناسب تلويزيون و محصوالت 
فرهنگی برای اين قشــر سنی نداريم و 

اين جای تأسف دارد.
کارتون هاي »کتاب هايي که فقط 

جلدند« از کجا شروع شد؟
ديرين ديرين، مخاطب عام و پخش 
گســترده و يک تيم بزرگ توليد دارد 

كه اين از فضای شخصی من دور است. 
الزم بود جاهايی به خــودم برگردم و از 
اين فرصت قرنطينه اســتفاده كردم. به 
كارهای شخصی خودم رسيدم، فضای 
مجازی را رصد و تحقيق كردم و متوجه 
شدم كه مخاطب امروز به شکل جديدی 
در اين رســانه ها نياز دارد و به اين فرم 
رسيدم؛ فرمی كه خيلی ســاده بتواند 
حرف بزند و براي آن رســانه مناســب 

باشد.
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  سيدسروش طباطبايي پور

نام گروه ما »مافيا« است كه از حرف هاي اول اسم هايمان يعني متين روپايي، 
احمدپسته، فرزادكرگدن، ياورنردبون و اردالن خان، يعني خودم ساخته 

شده است.
 اول اين كه بچه هاي كالس هشتم بي جا كرده اند كه مي گويند اين گروه، 
امسال تشكيل شده كه مدرسه و معلم هايش را فيتيله پيچ كند؛ اصاًل! 

بايد اعتراف كنم كه ما عاشق درس و مشق هستيم  و حاال گاهي براي تلطيف 
فضاي كالس، با حفظ دستورهاي بهداشتي و با هماهنگي هم، چيزهايي در 

فضاي كالس مي پراكنيم؛ همين!
اين يادداشت ها، روزنگاري هاي من از ماجراهاي مدرسه وگروه مافياست

 كه در دفتر خاطراتم مي نويسم.

آزمون هاى اشتراكى

بدي هاي كرونا، جاي خود؛ اما نمي دانم چرا كسي به خوبي هاي اين 
ويروس ناقال اشاره نمي كند. دفتر عزيزم! دوست دارم امشب، كمي از 

نيمه ي پر ليوان كرونا را براي تو بگويم:
اول: آلودگي با همه ي هيكل و بزرگي و ويرانگري اش، خيلي هنركرد در اين 
سال ها تنها دو سه روز از سال تحصيلي را به تعطيلي كشاند؛ اما اين ويروس 

ناقال، با همه ي الغري و كوچكي اش، سه چهار ماه از سال تحصيلي قبل و 
كالس هاي الكي تابستان را منهدم كرد. تازه از همين حاال، سال تحصيلي بعد را 

هم نشانه گرفته!
دوم: قيافه ي امتحان ها، هميشه ترسناك و خشن بود، اما كرونا، با تبديل 

آزمون هاي پايان سال حضوري به امتحان هاي غيرحضوري و آنالين، روي جذاب 
امتحان ها را هم به ما نشان داد و ثابت كرد كه هميشه هم امتحان، مساوي با 

اضطراب و نگراني نيست!
سوم: بارها به پدر و مادر عزيزم گير داده بودم كه اي هوار! من نوجوان، بايد گوشي 

تلفن همراه داشته باشم! از من اصرار و از آن ها انكار كه اين شيء بي مصرف، به كار 
تو نمي آيد و تو كه هر روز روي ماه دوستانت را مي بيني و اخبار و اطالعات به روز را 

از مدرسه به دست مي آوري و چه  و  چه  و  چه! اما ويروس جان و برگزاري كالس هاي 
آنالين، آن ها را مجاب كرد تا دست در جيب مباركشان كنند و يك گوشي تلفن همراه 

درخور )البته براي شركت در كالس هاي آنالين(،  با دوربيني توپ )البته براي 
عكس گرفتن از برگه ي تكاليف و اوراق امتحاني( و اينترنتي چابك )البته براي ارسال 

سريع تصاوير به معلم ها( سه چهار سال زودتر از موعد مقرر، تهيه كنند.
 دفتركم! از اين دست مزايا، فراوان است. البته خبر خوب براي تو هم اين است 
كه اين روزها، ديگر كم تر مزاحم تو مي شوم. نه اين كه ننويسم؛ نه! مي نويسم، اما 
بيش تر در شبكه هاي اجتماعي! منصف باش! از دل نوشته هايم در دل تو، فقط 

من و تو ُخرزو خان خبردار مي شديم، اما به بركت كرونا، حاال انديشه هاي 
يك نوجوان كالس هشتمي را، آنگال مركل، صدر اعظم آلمان هم 

مطالعه و گاهي اليك مي كند! تا باد چنين بادا! 

سومين آزمون برخط!دو  شنبه، نوزده خرداد

نهنگ خانگي!

از همان اسفند، در يكي از همين شبكه هاي اجتماعي، با اعضاي مافيا، گروه تشكيل 
داديم. حاال خدايي، از روزهاي درس و مدرسه هم بيش تر از هم خبر داشتيم. مثاًل متين جان، همين كه 

در نيمه هاي شب، به فريزر خانه دستبرد مي زند، عكس بستني نيم خورده اش را در گروه به اشتراك 
مي گذاشت و محمدرضا جان، ما را از تعداد نخودهاي آش شب قبل خبردار مي كرد.

اوضاع در آزمون هاي آنالين ماهانه هم بدك نبود. تقسيم وظايف كرده و همه در كارنامه ي كالسي، سربلند 
شده بوديم. امتحان كالسي رياضي را من حل مي كردم و جواب ها را به سرعت، در گروهمان به اشتراك 

مي گذاشتم، و ياور، مسئول امتحان زبان بود و محمدرضا، مسئول درس هاي حفظي و...
آقاي رضايي، ناظم تيز و بز مدرسه هم بو نبرد. آخر، هماهنگ كرديم و به قيد قرعه، يك نفر دو غلط، دو نفر يك 
غلط و مابقي، بي غلط در هر آزمون ظاهر مي شديم و نمره هايمان از 18 تا 20! من تنها نمره  ي 20 زبان انگليسي 

تحصيلم را در همين آزمون ها گرفتم و محمدرضا، تنها 18 رياضي اش را!
خالصه همه چيز به خوبي پيش مي  رفت. تازه، از طرف بچه هاي كالس هم كلي درخواست عضويت در گروه 

داشتيم كه تا دم امتحان هاي پايان سال، مقاومت كرديم. دفترجان! طمع را ببين كه چه بيداد مي كند. 
پيشنهادهاي بچه ها خيلي وسوسه انگيز شد، تا جايي كه دوام نياورديم و پنج نفر ديگر هم به گروه مافيا اضافه 

كرديم؛ و همين شد كه گند خورد به همه چيز.
در همان اولين آزمون آنالين، آقاي رضايي عزيز كه نه؛ خودمان، خودمان را لو داديم. جواب  سؤال رياضي 
را در گروه مافيا گذاشتم. قرعه ي نمره ي 18 به من و سه نفر ديگر افتاد. قبول كرديم، اما من نتوانستم با 
خودم كنار بيايم. خودم به خودم گفتم: »اردالن جان! اين حق توئه! تو همه ي جواب هاي درست رو در 

گروه گذاشتي، حاال بايد بقيه نمره ي كامل بگيرند و تو 18؟ آخر اين منصفانه است؟ كسي چه مي فهمد. 
به روي خودت نياور و تو هم همه ي جواب هاي صحيح را براي معلم، در زمان مقرر، بفرست.«

انگار بقيه ي اعضاي نامرد گروه هم همين طوري با خودشان مشورت كرده بودند و هر 10 نفر، 20 
شديم. روز دوم هم همين اتفاق افتاد. يعني از شانس بد ياور، قرعه ي نمره ي 18 به اسم او و چند 

نفر ديگر افتاد، اما باز، همه 20 شدند. 
در امتحان سوم گند كار در آمد و پيامي تهديد آميز از طرف فردي ناشناس، براي هر 10نفرمان 

رسيد: »دانش آموز عزيز، لطفاً در طول زمان امتحان پاياني، به هيچ عنوان از گوشي 
تلفن همراه استفاده نكنيد!«

كار وقتي بيخ پيدا كرد كه همين پيام، براي اولياي محترممان هم رسيد!

قرنطينه، مفهوم شيك و مجلسي همان واژه ي منحوس »زندان« است؛  
و يكي از نتايج اين زندان، سه برابر شدن حجم ماست! همين امروز چند بار مي خواستم با فرزاد، ارتباطي تصويري برقرار 

كنم. ُدم به تله نمي داد و به بهانه هاي الكي، مرا مي پيچاند. تا اين كه باألخره غافل گيرش كردم. فقط از گردن به باال 
رونمايي كرد. اول فكر كردم شايد لباس توي خانه اش، سوراخي، حفره اي، غاري، چيزي دارد! اما اشتباه مي كردم.

من با يك بشكه طرف بودم، با يك فيل، يك نهنگ خانگي!
البته خدا فرزاد را  همين جوري هم سه ايكس الرج آفريده بود، اما حاال فري سايز شده!

خودش اعتراف مي كرد كه ديگر حتي به سختي مي تواند از در اتاقش، وارد حال يا پذيرايي شود و ظرف غذا و ميوه اش را 
جلو در اتاقش مي گذارند و تنها براي رفع حاجت! مجبور است سلول انفرادي اش را ترك كند.

وقتي مكالمه ي تصويري ام با فرزاد تمام شد، بدو بدو رفتم سر ترازو!
دفترجان! خيلي سر بسته بگويم كه مي توانم دو سه وزن باالتر از سه ماه قبل، در مسابقات كشتي المپيك شركت كنم!

البته رقبايم شانس آورده اند كه امسال، المپيك هم برگزار نمي شود.
من حاال نگران روزهايي هستم كه  رستوران ها و فست فود ها باز مي شوند!
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چند روزی بود كه ساعت خانه به خواب رفته بود و چون در 
خانه مان همه به جز من موبایل داشتند، كسی به فکر غبار روی 
عقربه های ساعت نبود. مامان نام دو عدد باتری قلمی را گذاشته 
بود توی لیست خرید و از آن جایی كه ارادت خاصی به كاركنان 
شبکه ي خبر داشت، می گفت ساعت پایین شبکه را گذاشته اند 
برای این روزهای ما. از آن جایی كه پول توجیبی من مثل خیلی 
چیزهای دیگر در خانه  جیره بندی بود، خودم هم نمی توانستم 
باتری بخرم و تنها امیدم به برادرم بود كه پای بند قوانین خانه 
نبود. آن قدر كه مادرم شک می كرد كه »نکند توی بیمارستان 
عوضش كرده اند؟! وگرنه ما توی خانواده مان شلخته نداشتیم!«

بارها بهــش گفته بودم و قاطی صداهایــی كه از هدفونش 
بیرون می آمد چیزهای بی ربطی شــنیده بود. من گفته بودم 
ساعت كار نمی كند. باتری بخر و او پرسیده بود: »كار می كنی 

كه چیزی بخری؟« و این اوضاع هرروز تکرار می شد.
امروز وقتی از مدرسه آمدم، مادرم خانه نبود. رفته بود دكتر. 
با ذوق مقنعه ام را یک جا، جورابــم را یک جای دیگر و كیفم را 

جای دیگری پرت كردم و فریاد زدم: »خدایا... آزااااادی!«

وقتی خوابیدم خواب عجیبــی دیدم. همه ی اتفاقات امروز 
مدرسه  را به طور معکوس خواب دیدم. دعوایم با درسا در زنگ 
آخر، كالس فارسی زنگ دوم و امتحان ریاضی زنگ اول. وسط 
امتحان ریاضی از خواب پریدم. مامانم هنوز نیامده بود. شایان 
گوشــه ای نشســته بود و تلویزیون نگاه می كرد و آدامس را با 
صدای بلندی می جوید. نگاهی به ساعت انداختم. ساعت 9  را 
نشان مي داد، اما هوای بیرون روشن بود. گفتم: »شایان، ساعت 
را ببین. چرا 9 است؟« گفت: »10 روز است می گویی برو باتری 

بخر. خب رفتم خریدم و انداختم تویش دیگر.«
گفتم: »رو مخ! چه طوری انداختی كه اآلن ساعت 9 است؟« 
بلند شد و گفت: »خیلی پیله ای شادی! خیلی...« ساعت را 
پایین آورد. نگاهی انداخت. دستش را الی موهای فرفری اش 
برد  و گفت: »دارد برعکس می چرخد...« بعــد به باتری نگاه 
كرد و بعد از چند لحظه گفت: »ئه!... باتری را برعکس گذاشتم 

ساعت چپکی حركت كرده!«
زینب محمدی
17ساله از شهرقدس

چپکیساعت چپکی  !
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خانواده ام طوری به شرایط عادت كرده اند كه انگار از اول 
همه ی ما در قرنطینه به دنیــا آمده ایم. قدرت انعطاف آدم 

واقعاً شگفت آور است! 
مادرم برنامه ی روزهایش را عوض كــرده، با من فیلم 
می بیند و آهنگ هایــی را كه دوســت دارد پیدا می كند. 
خواهرم كاردســتی می ســازد. پــدرم با گشاده  دســتی 
كتاب هایی را كه وقت نمی كرد بخواند، رها نمی كند. برای 

همه مان عادت شده دست هایمان را ضدعفونی كنیم و...
قبول كنیم یا نه، آمــدن كرونا تکه هایــی از خودمان 
 را نشــانمان داده كه گمــش كرده بودیم. یــک خود كه 
سرش شــلوغ كارهای زندگی نیست و آرام و بی دغدغه به 
عالقه هایش می رسد! یک روز كرونا می رود و ما می مانیم. 
كاش دست این خود مهربان را بگیریم تا بماند و در روزهای 

سخت صورتمان را روشن كند...
نگار مطيع ، 16ساله از اهواز

نگه داري از 
خود مهربانمان

چهار ماهی است كه مدرسه ها به خاطر كرونا تعطیل است و این 
چهار ماه به اندازه چهار سال طول كشیده. 

دیگر هیچ چیزي لذت بخش نیســت. وقتی هم كه به خانواده 
می گویی حوصله ات ســررفته، می گویند چرا فــالن كار را انجام 

نمی دهی؟ 
آخر ای خانــواده ی عزیز، نمی دانی همه چیز تکراری اســت؟ 
می خواهی تلویزیون تماشا كنی، دیگر جذابیتی ندارد، چون همه 
را قباًل دیده ای. می روی به سمت كتاب های كتاب خانه، می بینی 
همه را حفظی. كتاب جدید هم كه نمی شود خرید، پس دوِر كتاب 

را هم باید خط كشید! 
كارهای دیگري هم هست كه دوست دارم انجام بدهم، ولی بدنم 
یاری ام نمی كند! تنها كاری كه می كنم درس خواندن و فکر كردن 
به چیزهایی است كه دیگران به آن توجه نمی كنند؛ مانند جوشی 

كه روی بینی ام زده است!
مبينا رنجبر، 14 ساله از تهران

همه چیز
 تکراری است
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پیراهن ســبزم آتش می گیرد. فریاد می زنم. صدایم به گوش مردم این شــهر نمی رســد. 
درخت هایم با بلوط های كوچکشان جلوی چشمانم می سوزند.خانه ی سنجاب های بازیگوشم 
بر باد می رود. حیواناتی كه پار ه ی تنم هستند در آغوشم جان می دهند. دیگر بوی سبزه ی تازه 
نمی آید و هوایی برای نفس كشیدن نیست. دود و آتش گلوی مرا می فشارد. ریه هایم تاب این همه 
درد را ندارد. درمیان شعله های جهل و خودخواهی آدم ها، روح بلند و سبزم خاكستری می شود. 
لباس سیاه به تن می كنم. دیگر آن جنگل سبز نیستم. حاال عزادار و داغ دار درختانم، حیواناتم 

وتمام بچه های نسل آینده ای هستم كه نفس كشیدن برایشان سخت می شود.
پریساسادات مناجاتی، 17ساله ازکرج

روح 
ساعت 11  و نیم است. منتظر معلم اقتصاد نشسته ایم. 10دقیقه گذشته و سبز

همه ی معلم ها سر كالسشان هستند، جز معلم ما. امروز امتحان داشتیم و همه 
در دلشان امیدی به نیامدن معلم داشتند. درس خوان كالس بلند شد تا به مدیر 
بگوید معلم نداریم، اما با هجوم بچه ها مواجه شد كه به ته كالس تبعیدش كردند 
تا صدای جیغ هایش بیرون نرود. یکی دیگر از بچه ها مخفیانه تا سر پله ها رفت تا 
ببیند ناظم از وضعیت كالسمان باخبر است یا نه. از قرار معلوم هیچ كس متوجه 
كالس ما نشده بود. بچه ها دور هم نشستند و مشــغول بازی شدند. من روی 
نیمکت نشسته بودم و با باالرفتن صدای خنده ی بچه ها لبخند كم رنگی بر لبانم 

نقش می بست. دستم زیر چانه ام بود و در فکر بودم كه مریم گفت: »بیا بازی.«
- نه ممنون. شما بازی كنید.

- همیشه تنهایی!
در جوابش لبخند زدم، لبخندی تلخ یا شاید شــیرین. اما كامم تلخ شد. 
این كه تنها باشید بد است و این كه كسی به شما بگوید كه تنهایید بدتر. اما من 
كه تنها نبودم. در خودم مجلسی داشتم؛ مجلسی پر از من. مِن خوشحال، مِن 
غمگین، مِن ترسو، مِن شجاع و هزاران مِن دیگر. هركدام از این من ها با من 
حرف می زدند. من خوشحال همیشه دنبال چیزی برای شاد بودن می گشت 
و من غمگین صدها استدالل می آورد برای نقض من شاد و مِن من هم همیشه 
قاضی این میدان بودم. این فکر كه من مجموعه ای از هزاران من دیگر است 

كه هرگز تركم نمی كنند كامم را شیرین كرد. حاال كام من ملس شده بود.
سونيا موالیی، 17ساله از شهریار
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سيبزميني
تنوري

  ترجمه ي مهرزاد مهاجر

تو

دل !برو

جدول

  طراح: شراره تهراني

اين جدول، نوع متفاوتي از جدول 
سودوكو اســت. در اين جدول، خبري 
از بلوك هاي مربع 9خانه اي نيســت 
و همــه ي خانه هاي بلوك هــا به هم 

ريخته اند!
البتــه قانون ســودوكو، هم چنان 
پابرجاست؛ بايد عددهاي 1 تا 9 را طوري 
داخل مربع 81 خانه اي )9×9( قرار دهيد 
كه در هر بلوك رنگي و ستون هاي افقي و 
عمودي، هر عدد فقط يك بار آمده باشد.

اين يك جدول 8×8 اســت و در واقع حكم يك نقشه ي لوله كشي را 
دارد. همان طور كه مي بينيد در برخي از خانه هاي 
اين جدول دايره هايي رنگي وجود دارد كه خانه هاي 
شروع و پايان هر لوله را مشخص مي كند. شما بايد با 
كشيدن لوله بين دايره هاي هم رنگ، آن ها را به هم 
متصل كنيد؛ اما توجه كنيد كه لوله ها نبايد همديگر 
را قطع كنند و مثل شــكل، تمام خانه هاي سفيد 

نقشه هم با لوله ها پر شوند.

جدولراهياب
   آرش فّرخ زاد

ها !
 ها 

ها

نگرانی
اولی: چی باعث شده که توی این دو سال 

اخیر، موهات این قدر بریزه؟
دومی: نگرانی...

اولی: ای بابا... نگران چی بودی؟
دومی: نگران این که نکنه موهام بریزه!

ایوب کاسبی  از سنندج

دعوا
دو نفر با هــم دعوا می کردنــد. نفر اول 

فریاد کشید: می کشمت اکبر!
شخصی پرسید: آخه چرا می زنیش؟

شــخصی که کتک می خورد گفت: بذار 
بزنه، من که اکبر نیستم!

بهرام بوادی از یزد

مي توانيد قبل از پركردن 

سيب زميني هاي كاسه اي، 

درون آن ها را كمي سس 

باربكيو بماليد تا حسابي 

خوش مزه تر شوند.

فوت آخر!

سيب زميني از محبوب ترين گياهان خوراكي مردم 
جهان است كه آن  را به صورت پخته، پوره، سرخ كرده، 

سوخاري، تنوري و... مي خورند.
باورتان مي شــود، نزديــك به چهارهــزار نوع 
ســيب زمينی تجاری و معمولی در جهان وجود دارد 
كه هركدام از آن ها ويژگی های خاصي در كشــاورزی 
يا آشــپزی دارند.  در ايران هم سيب زميني محبوبيت 
خاصي دارد و عالوه بر اين كه توانسته جاي خود را در 

غذاهاي سنتي مثل ديزي، قيمه و نوعي از  قرمه سبزي 
شيرازي  باز كند در انواع ســرخ كرده و تنوري اش هم 

هميشه پاي ثابت سفارش ما در رستوران هاست.
حاال كه هنوز درگير مبارزه با بيماري كرونا هستيم و 
نمي توانيم با دل خوش به رستوران برويم، چرا خودمان 
يك ســيب زميني تنوري خوش مزه در خانه درست 
نكنيم؟ حسابي كيف مي دهد، پس منتظر چه هستيد؟ 

شروع كنيد!
سانتي گراد يا 400 درجه ي فارنهايت 40 تا 45 دقيقه با دماي 200 درجه ي كاغذ روغني بگذاريد و به مدت نماند. بعد آن ها را در سيني فر روي از خاك يا آلودگي روي پوستش را حسابي بشوييد كه ديگر اثري 1. براي شروع دو سيب زميني بزرگ 

در فر بگذاريد تا بپزند.

2. با چنگال امتحان كنيد كه خوب 

پخته باشند و بعد سيني را از فر خارج 

كنيد و صبر كنيد تا سيب زميني ها 

كمي خنك شوند.

3. حاال هر سيب زميني را نصف كنيد. داخل سيب زميني ها را با قاشق 

خالي كنيد تا شبيه يك كاسه شود. سيب زميني را كنار بگذاريد 

تا مراحل بعد.

دهيد تا حسابي برشته و ترد شود.بعد 15 دقيقه ي ديگر آن را در فر قرار بيرون سيب زميني كاسه اي بماليد و 4. كمي روغن را را با قلم مو به داخل و 

6. تا حد امكان روغن پيازها را بگيريد 

و آن ها را به همراه محتويات پخته ي 

سيب زميني ها در يك كاسه بريزيد. 

چند برگ كالباس يا بيكن گوساله را 

نگيني خرد كنيد و به همراه 100 گرم 

پنير چدار يا پنير موزارالي رنده شده 

به كاسه اضافه كنيد و خوب هم بزنيد.

داخل سيب زميني هاي كاسه اي را 

با مواد آماده شده پر كنيد و براي پنج 

دقيقه ي ديگر آن ها را در فر بگذاريد.

نوش جان! 
5. در فاصله اي كه سيب زميني ها 

برشته مي شوند، يك پياز متوسط را 

نگيني خرد كرده و سرخ كنيد 

تا نرم و طاليي شود.
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شماره ى بعدى
دوچــرخــه
پنجم تيرماه

منتشر خواهد شد
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