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آهاى كرونا! فازت چيست؟
  طوبا ويسه

چرخ اول
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جلوگیری می کند!
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یک. تابســتان جان، امسال فازت 
چیست؟دل خوشــی ما چه بود غیر از 
تابستان و بستنی که آن هم باید به یمن 
قدوم کووید-19  نخوریم. مادر ما دچار 
وسواس شــدید کوویدی شده است. 
بنابراین در خانــه خوراکی هایی را که 

نمی شود پخت، قدغن کرده است. 
از قضــا بســتنی را که معمــوالً در 
فریــزر می گذارنــد قدغــن کــرده و 
اصاًل به اصل قرنطینــه ی 14 روزه هم 
رضایت نمی دهــد. هر چه از او خواهش 
و تمنا می کنیم  بــه خرجش نمی رود 

که نمی رود که نمــی رود. در ضمن او در 
برابر اصرارها و ابرام ها و پافشــاری ها و 
خواهش ها و تهدید ها و... فقط مي گوید: 
»به یک شــرط می توانید بستنی میل 
کنید، آن هم باید قابلمه را روی اجاق گاز 
گذاشته و شعله ی اجاق گاز را باال برده، 
بستنی ها را به مدت 20 دقیقه در حرارت 
100 درجه ی سانتی گراد بجوشانید. بعد 
خنک کرده و در فریزر گذاشته بعد  تناول 
شود. اما بستنی پاستوریزه ی جوشیده ی 
بسته بندی شده را دوباره بجوشانیم یعنی 
چه؟ تمام فرموالســیون بستنی به طرز 

وحشتناکی نابود می شود؛ اما مادرجان 
عزیز جان ما، رضایت نمی دهد. مي گوید 

همین است که هست!
دو. ســال تحصیلی آینده،  فاز شما 
چیســت؟ رئیس جمهور روز شــنبه،  
درجلسه ی ســتاد ملی کرونا گفته بود، 
بازگشایی  مدرســه ها  و دانشگاه ها  از 
15شــهریور 99 در دو بخــش فضای 
حقیقی و مجازی آغاز خواهد شد.  جالب 
است بچه های مدرسه در گروه واتس اَپ  
مدرسه داد و قال راه انداخته بودند یعنی 
چه 15 شهریور؟ 15 شهریور زود است! 

واقعاً بچه های مدرســه بعد از این همه 
تعطیالت و خانه نشینی فازتان چیست؟

سه. ســالم کرونای ذلیل مرده،  تو 
بگو فاز تو چیست؟ یعنی چه که می روی 
و برمی گــردی! مگر نرفته بــودی که 
برنگــردی؟ حاال دوبــاره قدرتمند تر از 

همیشه برگشتی که چه؟!
اصاًل مگر قرار نبود که  من امســال 
بروم پیــش عمویم و تــراش کاری یاد 

بگیرم؟
 پدرم می گوید: »همه ی تابستان ها 
در زمان گذشــته، نوجوانــان به دنبال 

کار بودند و یــک حرفه یاد می گرفتند. 
جالب است در کشور آمریکا و استرالیا 
هــم نوجوانــان در تعطیــالت  دنبال 
حرفه آموزی هستند. اما این کار کجا و 
کار اجباری در دود و دم  شهر کجا؟کار 
سخت سر چهارراه ها، دست فروشی و 
زباله گردی... خدا کند مســئله ی کار 
کودکان حل شود. کاش هیچ کودکی 
در هیچ کجــای جهان مجبور نباشــد 
برای سیر کردن خود و خانواده اش تن 
به کارهای سخت و طاقت فرسا بدهد.  

کاش کار هیچ کودکی اجباری نباشد.
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 يادمــان باشــد معاونــت امور 
اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با 
هم كاری جمعی از اهالی فرهنگ و هنر، 
طرح »مدرسه ي تابستانی« را در بستر 

فضای مجازی به اجرا می گذارد.
با توجه به وضعيت شــيوع بيماري 
كرونــا و تعطيلــي آموزشــگاه ها و 
كالس هــاي تابســتاني و به منظــور 
پركــردن اوقــات فراغت كــودكان و 
نوجوانان، مدرسه ي تابستاني با حدود 
60 ويديوی آموزشی به مدت پنج هفته 

در فضای مجازی برگزار خواهد شد.

 به منظور تقويت بخش بين الملل 
و همكاری های مشــترك، ششــمين 
دوره ي جايزه ي فرشته با خانه ي ادبيات 
افغانستان، تفاهم نامه ي همكاری امضا 
كرده اســت. تعميق و استحكام روابط 
فارسی زبانان، بسترسازی برای كشف 
استعداد نوجوانان افغانستانی عالقه مند 
به نويســندگی و عكاســی، توليد آثار 
مشترك، شناسايی نويسندگان جوان 
مستعد افغانســتانی و تشويق آن ها به 
نوشــتن، از جمله مواردی است كه در 

اين تفاهم نامه قيد شده است.

يادمان باشد

آن ها را بيش تــر در چهارراه ها 
ديده ايم؛ گل به دست، شيشه شور 
به دست، درحال اسفندگرداني يا 

زباله گردي.
پويش »چهــارراه كودك« كه 
هم زمان با روزجهاني مبارزه با كار 
كودكان آغاز به كار كرده اســت با 
همين نگاه شكل گرفته؛ نگاه ما از 
پشت يك چراغ قرمز به كودكان و 

نوجوانان سر چهارراه.

مي گويد: »تشــكل هاي غيردولتي كه 
به طور مســتمر در يك حوزه هستند، 
ناخودآگاه به دانش و تجربه اي دســت 
پيدا مي كنند. در سال هاي گذشته اين 
تجربه هاي ميداني با تجربه هاي نظري 
كه مبناي تصميم گيري هاي مسئوالن 
است، شــكاف ايجاد مي كرد؛ مثل طرح 
جمع آوري كودكان كار كه ســال هاي 
قبل اجرا شد و موجب آسيب به كودكان 

كار مي شد.

كه تشكل ها خدمت رساني كنند، اما از 
آن طرف فقر و شــكاف اقتصادي باعث 
افزايش جمعيت كودكان كار شود، ما به 

سر منزل مقصود نمي رسيم.
چه طور به كــودكان كار كمك 

كرديد؟
مي گويند وقتي مي خواهيد با بچه ها 
صحبت كنيد، بنشينيد تا هم قد بچه ها 
شــويد و از باال به آن ها نگاه نكنيد. اين 
فرمول كار ماست. انجمن ما خودش را با 

بســياري از بچه هــاي مــا صبح ها 
سركارند و بعدازظهر يا غروب به مدرسه 
مي آيند. ما اين قدر امكانات نداريم كه به 
خانواده بگوييم بچه را سركار نفرست، ما 
پولش را مي دهيم. اين از توان ما خارج 

است. پس گفتيم هروقت توانستي بيا.
برخــي كمك هــاي جانبــي هــم 
مي دهيم؛ مثاًل در حوزه ي نوشت افزار، 
كمك مي كنيم. يك وعده غذاي گرم هم 
مي دهيم و بچه ها حمايت هاي مددكاري 
مي شــوند تا حضورشــان در سيستم 

آموزشي ما، استمرار داشته باشد.
از بچه هاي قديمي كه وارد مركز 

شما شدند، خبري داريد؟
بله، بعضي از بچه هاي نسل اولي كه با 
آن ها كار كرديم، براي تحصيل يا كار از 

كشور خارج شدند و متوجه شدم يكي از 
پسرهاي ما دانشجوي جراحي قلب است 

و اين برايم خيلي خوشايند بود.
شيوع كرونا در فعاليت شما چه 

تأثيري گذاشت؟
كرونا باعث تعطيلي مراكز آموزشي 
شــد و ما با آن بخش از نوجواناني كه در 
خود انجمن آمــوزش مي داديم ارتباط 
داريم. گروهي هم بودند كه در سيستم 
آموزش رسمي درس مي خواندند و فقط 
حمايت هاي مــددكاري مي گرفتند كه 

وضعيت آن ها را پي گيري مي كنيم.
نوجوانان چه طور مي توانند به اين 

كودكان كمك كنند؟
فقــط در برخورد بــا آن هــا رفتار 

محترمانه اي داشته باشند.

شايد براى هميشه
وند  از چهارراه ها بر

  نفيسه مجيدي زاده
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»محمدجوادي يگانه«، معاون امور 
فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران، 
هــدف از اين پويــش را آگاه ســازی و 
افزايش حساسيت شــهروندان نسبت 
به كودكان كار و مشــاركت شهروندان 
برای كاهش اين آســيب اجتماعی در 

پايتخت مي داند.
به گفته ي او، حمايت از سازمان های 
مردم نهاد فعال در حوزه ي كار كودكان و 
جذب و مشاركت شهروندان برای كاهش 
پديده ي كودكان كار، از ديگر اهداف اين 

پويش است.

هم قد هم شويم
تشكل هاي مردم نهاد، سال هاست در 

اين زمينه فعاليت دارند.
»قاسم حســني«، مديرعامل و عضو 
انجمن حمايت از كودكان كار اســت؛ 
انجمني كه 1٨سال است به طور رسمي 

در اين زمينه فعاليت مي كند.
او دربــاره ي  اهميــت ايــن پويش 

اما اآلن اين هم گرايــي كه در بخش 
دولتي پيش آمده و اين نگاه واقع بينانه، 
مي تواند منجر به يك اراده ي ملي براي 

كمك به كودكان كار شود.«
نگاه بخــش دولتــي چه قدر 

تأثيرگذار است؟
در اين بخش، كار كودك از دو منظر 
اهميت پيدا مي كند؛ كار كودك از مبدأ 

و كار كودك در مقصد.
كار كودك از مبــدأ، در واقع همان 
علت هايي هســتند كه باعث شــده اند 
كودك به جاي درس و مدرسه، به كوچه 
و خيابــان برود و كار كنــد. كار كودك 
در مقصد هم همان چيزي اســت كه ما 
مي بينيم و در اين قســمت، تشكل هاي 
مردم نهاد مي توانند كمك كنند. اما آن ها 

به حوزه ي مبدأ دسترسي ندارند.
كمك و نگاه دولتي مي تواند ريشه ها 
و مبدأ كار كودك را هــدف بگيرد و اگر 
در اين زمينــه شــاهد هم گرايي هايي 
شــويم؛ نويدبخش خواهد بود. تا زماني 

بچه ها منطبق كرده است.
سيستم آموزشــي ما، ســاختاري 
است كه ســاعت تدريس و زمان بندي 
مشخصي دارد و قامت نظام آموزشي ما 
با قامت بعضي از بچه ها يكسان نمي شود.
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وقتی آدم ها به تعریف و تمجید از من حرف می زنند، وقتی مرا به خاطر انجام دادن 
کاری درست تحسین می کنند و به تشــویق برایم کف می زنند، گل های شرم روی 
گونه هایم می رویند و دستپاچه دورتادور خودم به دنبال کسی می گردم تا خوبی هایم 

را به او نسبت بدهم.
این طور وقت ها که می شــود من به مردم لبخند می زنم؛ اما نســخه ی دیگری از 
من در درونم سر به زیر می اندازد و با انگشت به سوی آسمان، به سمتی که تو آن جا 

ایستاده ای، اشاره می کند.
کارهای خوب من انگار مال خودم نیستند!

من به وضوح احســاس می کنم این تویی که به جای من در مســیر خوبی ها قدم 
برمی داری. تویی که زبان من می شــوی تا دیگران را میهمان حرف های دل نشــین 
و زیبا کنی و تویی که از جانب من دستگیر دســتی دیگر و مرهم دل زخم خورده ای 

دیگر می شوی.
بهانه ها هرروز محاصره ام می کنند و می گوینــد: »تو با وجوِد ما، هرگز مالک یکی 
از آن خوبی ها هم نخواهی شــد«. اما من بهانه ها را کنار می زنم چون می دانم درست 
در همان لحظه، که دیگران آن صفات پسندیده را به من نسبت داده اند، تو یک بذر 
تازه در دلم کاشــته ای تا مرا به حفظ کردن و مراقبت از آن ترغیب کنی، که کمی از 

خوبی هایت را با من سهیم شوی و به من اجازه ی رشدکردن دوباره بدهی.
همه ی خوبی های جهان از آِن توســت؛ اما تو مهربان تر از آنی که ما را بدون باوِر 
خوبی ها و گمان نیک بردن به یک دیگر به حال خود رهایمان کنی. تو کارهای خوبی 
را که به واســطه ی حضور من به انجام رســانده ای به نام خودم می کنی و این چنین 
بارها و بارها این موهبت را به من عطا می کنی که از جنس خودت باشم. من از این که 
سبزتر و روشن تر می شــوم به خودم می بالم و با خودم می گویم: »چه خوب است که 

با تو نسبتی دارم!«

َو َکْم ِمْن َثَناءٍ َجِمیلٍ لَْسُت اَْهاًل لَُه نََشْرَتُه
و چه بسیار صفات خوب و تعاریف زیبا که در من نبود، به مردم باوراندی

فرازی از دعای کمیل

 یاسمن مجيدی

با تو نسبتی دارم

َو ُهَو َمَعُكْم اَْيَن َما ُکْنُتْم
و او با شماست. هرجا که باشید

بخشی از آیه ی 4 سوره ی حدید

عادت دارم جمله های زیبایی را که این جا و آن جا 
می خوانم روی کاغذهای کوچک رنگی یادداشــت 
کنم و باالی میز تحریــرم بزنم. هرروز این جمله ها 
را می خوانم. آن ها را از حفظ شــده ام و با این حال 
فکر می کنم هنوز گاهی حرف تازه ای برایم دارند. از 
حرف های جدیدشان شگفت زده می شوم و می بینم 
چه نکته هایی درونشان هســت که تا امروز آن ها را 
دریافت نکرده بودم. آن ها پر از حال خوبند. درست 
زمانی که به قایقی بــرای نجات یافتــن نیاز دارم 

جمله ها به سمتم می آیند و نجاتم می دهند.
* * *

من رؤیاهای بســیاری دارم؛ اما در دنیای رؤیاها 
غرق نشــده ام. می دانم خوبی ها و بدی ها در کنار 
هم وجود دارند. دوســتم می گوید تــو بیش از حد 
حالت خوب است و همه چیز را زیبا می بینی؛ اما من 
خیال باف نیستم. هیچ وقت چشمم را روی بدی ها 
و ســختی ها نبســته ام. اما این را مي دانم که آن ها 
می گذرند. روزهای خوب را دیده ام به از راه  رسیدن 

دوباره شان امیدوار می مانم.
اما این معجزه از کجا آمده اســت؟ آیا تأثیر آن 
جمله های مثبت است؟ چیزی مثل نیرویی جادویی 
وارد مغزم شــده اســت و هرجا مــی روم می توانم 
نقطه های روشــن و امیدوارکننده را ببینم؟ شاید 
همین باشد. شاید نیرویی همیشه همراه من است و 

فکرم را حوالی نقطه های روشن نگه می دارد.
* * *

همین چند روز پیــش بود که داشــتم دوباره 
جمله ها را می خواندم. البــه الی آن ها یکی بود که 
یک دفعه مرا به فکر فرو بــرد. نه این که تا به حال به 
آن فکر نکرده بودم، اما این بار مانند تلنگری نگاهم 
را برای چند ثانیه روی کلماتش ثابت نگه داشــت: 
»و او باشماســت، هرجا که باشید«. احساس کردم 
راز بزرگی را دریافت کرده ام. انگار یک جور آگاهی 
به من داده شده بود. دیگر فهمیده بودم آن نیروی 

جادویی چیست و از کجا می آید. البته که تک تک 
جمله ها تأثیرگذار بودند؛ اما تأثیری فراتر و بزرگ تر 
پشت ماجرا بود. حضوری همیشگی که هر انسانی 
در زندگی می تواند به آن دل گرم شود، مانند نیرویی 
جادویی حالم را برای همیشــه خوب کرده بود. او 
حواســش به من بود و همین باعث شده بود هرجا 

و هرلحظه بتوانم نیمه ی روشن هراتفاق را ببینم.
باریکه ای از آفتاب روی دیوار افتــاده بود و آن 
جمله ی زیبا را در آغوش کشیده بود. دستم را روی 
آن تکه کاغذ کشیدم. دستم در روشنایی قرار گرفته 
بود. از هماهنگی آن چه در ذهنم می گذشت و آن چه 
در واقعیت اتفاق افتاده بود خندیدم. آگاهی، حس 
عجیبی دارد. من آن لحظــه آن را حس می کردم. 
تجربه ای تازه برایم اتفاق می افتاد و دلم می خواست 

کلمه هایی پیدا کنم تا بتوانم آن را وصف کنم.
او با من است هرجا که باشم. این جمله ی کوتاه 
یک کوه آرامش و امنیت پشت خودش دارد. مگر نه 
این که همه ی ما نیاز داریم کسی باشد که به حضور 
مطمئنش تکیه کنیم و از سختی ها نترسیم؟ ته دلم 
آرامشی دویده بود و احساس می کردم می توانم به 

حضورش تکیه دهم.
* * *

هرروز به جمله های زیبای روی دیوار حرف های 
تازه ای اضافه می کنم؛ اما حــاال دنبال جمله هایی 
می گردم که از او برایم بگویند. احســاس می کنم 
دوســت دارم بیش تر از هر چیز از او بشــنوم چون 
می دانم حال خوب جمله هایی که درباره ی اوست 
از حال خوب هزار جمله ی انگیزشی و روان شناسانه 

برای من بیش تر است.
حاال دیوار بــاالی میز من به بهشــت کوچکی 
تبدیل شده اســت که ابتدای هرصبح حال خوب 
از آن به همه جای اتاق می تابد. آن قســمت از اتاق 
حکم همان باریکه ی آفتاب را دارد. از آن آگاهی و 
آرامش تابیده می شود. حاال می توانم با خیال راحت 
به حال خوب این دیوار تکیــه بدهم و با خودم فکر 
کنم همه چیز با او شروع شده است و با او ادامه پیدا 
می کند و چه قدر خوب اســت که او همه جا همراه 

من است.

او به حضور  تکیه کردن 
  یاسمن رضائيان
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حتمًا دو کتاب »چشــم عقاب« 
و »هشــت اقلیم« محسن هجری 
را مي شناسید. البته او کتاب های 
بســیاری برای نوجوانان نوشته و 
در زمینــه ی نقــد و پژوهش هم 
فعالیت های زیادی کرده اســت. 
چیزی کــه در اکثر آثــار هجری 
دیده می شــود، زمینه ی تاریخی 
کتاب هایش اســت. برای فهمیدن 
راز این ارتباط تنگاتنگ بین تاریخ و 
ادبیات داستانی به کار رفته در آثار 
او سراغش رفتیم و چند نکته ی ریز 

و درشت را پرسیدیم.

آخرین کتاب شما برای نوجوانان 
»اقلیم هشــتم« بود که در سال 
1394 توســط انتشــارات کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
منتشر شد. چرا از آن زمان تا حاال 
چیزی برای نوجوانان ننوشــتید؟ 
فکر نمي کنید کمي دیر شده باشد؟

اتفاقاً یک کتاب برای رده ی ســنی 
نوجوان نوشــته ام به نام »بی نشان های 
ارس« که قرار بــود قبل از عید نوروز در 
انتشــارات حوزه ی هنری تهران منتشر 
شود، اما به خاطر شــرایط موجود هنوز 
چاپ نشــده اســت. کتاب دیگری هم  

گفت وگو با »محسن هجري«، نویسنده  و پژوهشگر ادبيات کودک و نوجوان

یخ  تار
از دیوانگی 

جلوگیری می کند!
ارتباط مســتقیم یک ضرورت اســت و 
ما از طریق ارتباط مســتقیم می توانیم 
احساس، عواطف و افکارمان را در میان 
بگذاریم. فیزیک بدنــی، حاالت چهره 
و... همــه در مؤثر بــودن ارتباط نقش 
دارند. باید بپذیریم که ارتباطات مجازی 
می تواند در حاشــیه وجود داشته باشد 
و وجودش هم به خاطــر مزایایی مانند 
صرفه جویی در وقــت و عدم رفت و آمد 
فیزیکی، مفید اســت. امــا اصل ارتباط 
انسانی، ارتباط مستقیم است. امیدوارم 
به زودی بتوانیم دوباره نمایشگاه برگزار 
کنیم، کالس ها و کارگاه های مختلف راه 
بیندازیم و هم دیگر را از نزدیک ببینیم. 

بزرگ ترین آرزوهای شخصی یا 
جمعی شما چیست؟

یکــی از آرزوهایــم این اســت که 
پرســش گری از همان کودکی آموزش 
داده شــود و کودکان به خاطر پرسیدن 
تشویق شوند، حتی اگر پاسخی برایشان 
نداریم. دومیــن آرزویم این اســت که 
همه اعتراف به ندانســتن را یاد بگیرند. 
یکی از مشــکالت مــا در جامعه همین 
است. اگر بتوانیم به ندانستنمان اعتراف 
کنیم، راحت تر آگاهی هــای اطرافمان 

را جذب می کنیم. ســومین آرزویم این 
است که ســفرکردن، رفتن به طبیعت و 
مشاهده کردن را جدی بگیریم. چهارمین 
آرزویم هم درباره ی کتاب است. امیدوارم 
کتاب به یکی از اقالم اصلی سبد خانوار 
تبدیل شــود. یعنی همان طور که مردم 
نمی توانند از نان شــب صرف نظر کنند، 
از کتاب هم چشم پوشــی نکنند. بخش 
زیادی از مشــکالت و حــوادث جامعه 
به خاطــر فقــر مطالعه اســت. اگر این 
چند آرزویم کنار هــم تحقق پیدا کند، 

آرمان شهر من شکل می گیرد.
به نوجوان هایی که تابه حال کتاب 
تاریخی نخوانده اند، برای آشتی با 

تاریخ چه پیشنهادی می دهید؟
شاید درست نباشد که کتاب خودم 
را معرفی کنم، اما فکر می کنم خواندن 
»چشم عقاب« برایشــان مناسب باشد. 
چشــم عقاب به معنای واقعــی کلمه، 
داستان است و نشان می دهد که تاریخ 
در واقع همــان تجربیاتی اســت که ما 

هرروز زندگی شان می کنیم.

  نيلوفر نيك بنياد

به نام »بازیگر پنجم« هم نوشــته ام که 
در مرحله ی ویرایش اســت. این کتاب 
درباره ی گروهی از دانش آموزان اســت 
که کار نمایــش انجــام می دهند و در 
ارتباطاتشان دچار مشــکل می شوند و 
این مشــکالت بر کار مشترک و زندگی 

شخصیشان هم اثر می گذارد.
چرا اکثــر آثار شــما زمینه ی 

تاریخی دارد؟
علت اصلی اش نقشی است که برای 
تاریخ قائل  هستم. به نظرم، زندگی بدون 
مطالعه ی تاریخ تکرار اشتباهات گذشته 
است. کسی که تاریخ نمی خواند احتمال 
زیادی وجود دارد که دچار اشــتباهات 

گذشته شود. 
جمله ی معروفی هست که می گوید: 
»من آن قدر دیوانه نیســتم که بخواهم 
هرچیزی را تجربه کنم.« تاریخ به صورت 
مستقیم و غیرمستقیم کمک می کند از 
این دیوانگی جلوگیری شود و اشتباهات 

گذشته تکرار نشود.
مطالعه در زمینه های غیرادبی 
مثل تاریخ، جغرافی، جامعه شناسی 
و... چه کمکی به ادبیات و نوشــتن 

می کند؟

از نظر مــن ادبیات یک نگاه اســت، 
تکنیک نیســت. بعضی ها فکر می کنند 
اگر افعال و واژه ها را بدانند می توانند به 
ادبیات مسلط شوند؛ اما ادبیات در واقع 
یک زاویه ی نگاه زیباشناسانه به جهان 
اســت. جهان موجود ما پر از آلودگی و 
پلشتی است. آرمان ها و آرزوهای ما در 
ادبیات مطرح می شــود. در واقع ادبیات 
جهان موجود را به جهان مطلوب تبدیل 
می کند. برای ســاختن جهان مطلوب 
نیاز داریم جهان موجود را بشناســیم و 
شــناخت جهان موجود بدون مطالعه 
امکان پذیر نیســت. به عنوان مثال اگر 
من راه های تحقق عدالت، نابرابری های 
جنســیتی و اختالف هــای طبقاتی را 
نشناســم، چه طور می توانم اثری با این 
مضامین خلق کنم؟ این شناخت نیازمند 
مطالعه است، چراکه جامعه مانند بستر 
دریاست و نویسنده باید در آن شنا کند. 
فکر می کنیــد وضعیت فعلی 
دنیا که همه چیز در آن به ســمت 
مجازی شــدن مــی رود، باعث 
پیشرفت ادبیات می شود یا پسرفت 

آن؟
فکر می کنم وضعیت فعلی، وضعیتي 
اضطراری اســت. رابطه ی طبیعی بین 
انسان ها رابطه ی مستقیم است. در واقع 

از او پرســیدم: »در به راه افتادن جنگ ما با مغول ها چه کســی 
می دانستند که این بال نه از آسمان که از زمین و ساکنان نادانش به یادم افتاد همین حرف را از سلیم هم شنیده بودم. گویی خیلی ها سال پیش، این مردم باید هنوز تاوان بپردازند!«تنها بگذارد. چه کسی باور می کند که از بی خردی یک تن، در پنجاه سرزمین باز کند و خود نیز زبونانه بگریزد و مردم را در برابر مهاجمان چون فقط یک دزد می توانست این گونه پای قومی غارتگر را به این خوارزم شاه را یک دزد می دانست و من این حرف را گزاف نمی بینم؛ چنگیز و نواده های او نمی شــد. از چنگیز نقــل می کنند که محمد چنگیز را نمی کشت، شاید این ســرزمین لگدکوب سم اسبان لشکر دنبال این عمل زشــت آن جنایت بدتر را مرتکب نمی شد و سفیران اگر حاکم شهر اترار بازرگانان را نکشــته بود و اگر سلطان محمد به بی عقلی و ناجوانمردی سلطان محمد خوارزمشاه و همسر خونریزش! پدرم آهی کشــید و گفت: »اگر بخواهم خالصه کنم، باید بگویم مقصر بود؟«

پدرم برای لحظه ای ساکت شــد. بعد با صدایی آرام گفت: »البته آن ها رسیده است.

نادیده بگیریم و از این روســت که می پندارم در مقابله با هوالکو نمک خورد، به یاری ما نیایند. حاال هم نمی توانیم گذشته مان را دوستان سابق ما، کسانی چون خواجه نصیر که سال ها با ما نان و برای نابودی ما هم قســم شــده اند، این گونه تنها شویم و حتی محلی نمی افتادند، تا در شرایطی که خلیفه ی عباسی و هوالکو مدت اوضاع و احوال زمانه را درک کرده بودند، به دام درگیری های اشتباه ما نیز به جای خود؛ چون اگر بزرگان اسماعیلیه نیز در همین 
شانسی نداریم.«

بخشی از کتاب
چشم عقاب

نویسنده: محسن هجری
 ناشر: کانون پرورش فکری

کودکان و نوجوانان
)88721270(

قیمت: 7500 تومان

ناخنكــ كتاب

برگ های سبز خسته اش 
زرد و خشک شد 
ریخت زیر پای او 

شاخه اش 
فقط 

ناتوان به جای ماند 
نور و آب را به التماس خواند 

توی پیچ و تاب هر رگش 
آب را دواند 

نور را به قلب سرد خود رساند. 

با دمیدن بهار 
برگ تازه ای 

به روی او 
نگاه شادمانه کرد 

در دلم امید 
خنده های دخترانه کرد

شاخه
  ميترا یگانه
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   شيالن صالح

و این اولین بار بود که مادرم کمک می خواست:دمپایی در محل جرم
»سوسک! سوسک بیژن جان!«

وای آمدم... صبر کن مامان!
و مادر سوسک ها داد می زد:

بیژن آمد، فرار کنید...
و من تنها با یک حرکت

مادر سوسک ها را به عزایشان نشاندم
و مادر خودم را شاد کردم.

آه، وقتی دمپایی بر فرق سوسک ها فرود آمد
صدای مادرشان  و مادرم را شنیدم؛

چه لحظه ی با شکوهی بود.
آن نگاه تحسین برانگیز مادرم

اما، ناگهان
مثل نارنجکی که منفجر شود

فریاد زد:
»آه بیژن! بیژن!

با دمپایی من چرا؟!«

البــد مثــل قســمت های قبــل 
مکافات نامــه، تیتــر ایــن قســمت را 
خوانده اید و قیافه تان شبیه عالمت سؤال 
شــده که »آینده« دیگر چــه مکافاتی 
ممکن اســت داشته باشــد؟ اما باید به 
عرضتان برســانم که مکافــات در قید 
زمان نمی ماند و مثل امواج مغناطیسی 
در حرکت اســت؛ از گذشــته تا حال و 
به خصوص آینده. چون در سن نوجوانی، 
بیش تر مکافات هــای زندگی  تان، یا در 

آینده است یا درباره ی آینده!
یعنی بیش از نصف عمرتان در زمان 
حال، صرف آینده تان می شــود؛ کالس 
کنکور می روید که در آینده در دانشگاه 
قبول شوید. کالس زبان می روید که در 
آینــده بتوانید گلیم خودتــان را از واتِِر 
الیفتان بیرون بکشــید. برای وقتی که 
قرار است در آینده به خانه ی بخت بروید، 
کارهــای فنی، برقی، هنری، دســتی و 
آشــپزی یاد می گیرید. تازه اگر پســر 
باشید، برای این که در آینده مرد باشید، 

سربازی هم می روید.
اما ماجرای مکافات این  قســمت ما 
درواقع شغل آینده است. همان موضوع 
انشــای کلیشــه ای و نخ نماشده ی »در 
آینــده می خواهید چه کاره شــوید؟« 
خودمان. در این سبک مکافات، خودتان 
چندان اهمیتی ندارید؛ آینده تان است 

که مهم است.
ماجــرا از ایــن قــرار اســت کــه 
مامان جانمان دلش می خواهد ما بشویم 
»آقای دکتر«! ظاهــراً تخصصمان هم 
چندان اهمیتی ندارد، فقط دکتر باشیم 
کافی است؛ حاال می خواهد جراح قلب 
باشــیم یا متخصص اورولوژی! در واقع 
تنها نکته ی مهم، این است که پیشوند 
دکتر بیاید روی اســممان و جلوی پسر 
شمســی خانم کم نیاوریم! بگذریم که 

طرف دام پزشکی می خواند.
بدبختــی این اســت کــه از همین 
حاال هم شــروع کرده بــه دکتربازی! 

مثــاًل می خواهد برای شــام صدایمان 
کند، بلندبلند می گویــد: »آقای دکتر 
مکافاتیــان بــه ۱۲۳... آقــای دکتــر 
مکافاتیــان بــه ۱۲۳...« و ایــن کدی 
است که برای آشپزخانه در نظر گرفته. 
کدهــای ۱۳۳، ۱۴6، ۱55 و ۱67 هم 
برای حمــام، اتاق خــواب، پارکینگ و 

پذیرایی کاربرد دارد!
یــا مثــاًل وقتــی مــرغ می خــرد، 
خردکردنــش را می اندازد گــردن ما. 
میز ناهارخوری را درســت مثل تخت 

اتاق عمل می کند، انواع چاقو را روی 
میــز می چیند و خــودش هم با 
دستمال، مدام عرق پیشانی مان 

را خشک می کند!
از طرفی مجبورمان می کند 
هرچه برنامه ی پزشــکی در 
تلویزیــون هســت، از »دکتر 
ســالم« تا احتماالً خداحافظ 

دکتر تماشا کنیم. حاال آن یکی 
کانال، فوتبال مهم و حساس دارد 

که دارد؛ به ما چــه! حتي اگر زمان 
پخش برنامه مدرسه باشیم، برایمان 
ضبط مي کنــد که خــداي نکرده 

اطالعات پزشکي مان کم نماند!
البته این هایی کــه گفتیم، فقط 

نیمــی از مکافاتمان بــود. چون 
برخــالف  باباجانمــان 

مامان جانمان، می خواهد 
ما مهندس شویم تا با هم، در دفترش 

کار کنیــم. یعنی بشــویم »شــرکت 
نقشه کشی مکافاتیان و پسر«!

چــپ مــی رود و راســت می آیــد، 
مهنــدس مهنــدس بارمــان می کند. 
حتی مــدام به هر بهانــه ای می بردمان 
سوپرمارکت سرکوچه که فروشنده اش 
به همه می گوید مهندس. صبر می کند تا 
فروشنده ما را مهندس خطاب کند و بعد 
به پهنای صورتش بهمان لبخند می زند 

و برمي گردیم خانه!
تمام خانــه و زندگی مان را هم کرده 

لگو و وسایل خانه سازی! آن قدر برایمان 
لگو خریده که می توانیم با قطعاتش، یک 
دوخوابه ی دوبلکس با حال و پذیرایي، 
دوتا سرویس بهداشتي و حمام، انباري، 
پارکینگ و ویوي ابدي بسازیم و اجاره 
دهیم! چپ و راســت هم عکســمان را 
هنگام خانه ســازی می گیــرد و با انواع 
هشــتگ مهندس و درباره ي مهندسي 
می گذارد اینســتاگرام! کاری هم ندارد 
که سن و ســالمان دیگر برای لگوبازی 
مناسب نیست و آن چه مي رود ترافیک 

اینترنتمان نیست، آبرویمان است!

نکته ی جالب هردویشــان این است 
مطلقاً هم کاری ندارند که اصاًل و اساساً 
خود ما از آینده چــه می خواهیم. آخر 
حرف مردم در آینده از خواســته ی ما 
مهم تر است. یعنی اگر ما خدای نکرده 
برویم هنرستان، مردم می گویند حتماً 
درس خوان نبوده که رفته هنرســتان. 
یا اگر بخواهیــم ادبیــات بخوانیم که 
روزی نویسنده شویم، مردم می گویند 

نویسندگی هم شد شغل؟! 
آخــر معتقدنــد نویســندگی مثل 
نقاشی یا هررشته ی هنری دیگر، براي 

تفریح خوب است! و پول در آن نیست. 
آینده ای هم که پول در آن نباشد، قطعاً 

مکافات الزمان است!
همین می شــود که مــا می مانیم و 
دوراهی پزشــکی و مهندسی در آینده 

و مکافات امروز و فردایمان.
یکــي هم نیســت بگوید پــدر من! 
مادر مــن! این روزها نباید زیــاد به این 
موضوعات فکر کرد. بــا آمدن کووید-

۱9اصاًل معلوم نیست رؤیاي دکترشدن 
و مهندس شدن میسر باشد یا نباشد! این 

هم یک مکافات دیگر...
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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.

معجون بايرنى!

متين، از ديروز پروفايلش را تغيير داده و عكس »جرج فلويد« را 
جاي عكس خودش گذاشته. عكس همان سياه پوستي كه به خاطر 

نژادپرستي، ديگر نفس نمي كشد! بقيه ي بچه هاي گروه هم جوگير شدند 
و قرار شد هر كسي براي مبارزه با نژادپرستي، ابتكاري به خرج دهد. 

ابتكار متين بي مزه بود. در گروه اعالم كرده بود كه از امروز تصميم گرفته به 
مورچه هاي توي اتاقش غذا بدهد. ياور هم پروفايلش را سياه كرده و احمد هم 
يك قطعه موسيقي عليه نژادپرستي، به اشتراك گذاشته و در پيامي هم نوشته 

اگر اين قطعه را در 50 گروه به اشتراك نگذاريد، نژادپرست هستيد.
اما دفترم، بحث ميان بچه ها در گروه جالب بود. يكي از بچه ها نوشت: 

ما هم نژادپرستيم. 

چرا؟ 

يه نمونه بيار؟

            هنر نزد ايرانيان است و بس! انگار هنر فقط در انحصار ماست و همه ي مردم 

جهان بي هنر هستن! 

اوف! احمد انگار بد هم نمي گه ها!

اما مثال نقض هم داريم.

چيه؟ بگو.

بني آدم اعضاي يك پيكرند...

منم يه داستان شنيدم كه خيلي حال كردم.
 مشهوره كه ابوالحسن خرقانی، عارف بزرگ ايرانی، بر سر در خانقاه 

خودش نوشته بود: »هر كه در اين سرا درآيد نانش دهيد و از 
ايمانش مپرسيد؛ چه آن كس كه به درگاه باری تعالی به 

جان ارزد، البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد.«

نژاد برتر!

بوندس ليگا تا هفته ي قبل، تنها ليگ فوتبال اروپايي بود كه بازي هايش را البته بدون تماشاچي برگزار كرد 
و ما فوتبال نديده ها هم مجبور بوديم تكرار بازي بدون تماشاگر دو تيم »هافن هايم« و »ماينتس« را هم ببينيم و خركيف شويم! 

به همين مناسبت، من به زبان آلماني هم كاماًل مسلط شدم؛
 از بس كه مربيان دو تيم، در استاديوم بدون تماشاگر، بر سر بازيكن هايشان فرياد مي زدند و امر و نهي مي كردند.

دفترجان! اما خدايي رفتار تيم صدرجدولي بايرن مونيخ هم حيرت انگيز بود. اين تيم عجيب، بعد از هفت سال متوالي قهرماني در 
بوندس ليگا، امسال تا هفته ي چهاردهم، مثل گل توي ِگل گير كرد! با رتبه ي هفتم در ميان هجده تيم، حتي طرفداران خوش بينش هم فكر 

نمي كردند بايرن جانشان جزء چهار تيم صدر جدول شود.
نمي دانم »هانسي فليك«، سرمربي اين تيم، در آب پرتقال اعضاي تيمش چه عصاره اي ريخت كه دوهفته مانده به پايان بازي ها، 

بايرن باز هم قهرمان بوندس ليگا شد. 
فرمول معجون تقويتي بايرني: آب پرتقال شهسوار + دو قاشق عرق تالش + دو قطره آب شرم در برابر هواداران + يك چكه اميد +در يك 

ديگ شجاعت حل شود و صبح به صبح...

يك شنبه ي آلماني!

اخبار بي اخبار!

چشم هاي خندان!
سالم دفتركم! خوبي؟

 انگار حوصله  ي تو هم سر رفته؟ آن قدر سال هاي قبل از تابستان هاي شلوغ ناليديم كه
 حاال رابين هودي به نام كرونا، آمده و مي گويد بيا! 

اين هم تابستان پاِك پاك! نه مدرسه اي، نه فوتبال و بوكسي، نه استخر و رستوراني؛ پاك پاك!
با بچه هاي گروه مافيا قرار گذاشتيم كارهاي عجيب انجام دهيم.

 گزارش كارهايمان را هم در گروه منتشر كنيم. كار هر كسي در يك هفته، جديدتر و باحال تر بود، لوح مافيا 
بگيرد و در پايان فصل، هر كس تعداد لوح هاي مافيايش بيش تر شد، براي پاييز بشود رئيس گروه.
لوح مافياي هفته ي قبل به ياور رسيد. ياور، ماسك به دهان، رفته بود توي پارك كنار مجتمعشان.

 از صورت رهگذران ماسك به دهان، تعدادي عكس گرفت؛ تعدادي عكس از خنده هاي پشت ماسكشان! 
ديدني بود. تازه فهميدم موقع خنده، چشم ها هم مي خندند.

پاي تلويزيون بودم و با بي حوصلگي، كانال ها را باال و پايين مي كردم. 
به اخبار رسيدم. اخبارگو با هيجان خاصي، خبرها را مي خواند! 
در فالن جاي جهان، گروهي موي دماغ گروهي ديگر شده اند 

و گروهي ديگر از سر لجاجت، موي دماغ گروه قبل را كنده اند! در ته اقيانوس، ماهي ها اعتصاب 
غذاي تر كرده اند و در اوج آسمان، پرنده ها چوب الي چرخ هم مي گذارند! 

داشت حالم از اين همه زشتي به هم مي خورد! دريغ از يك خبر خوب، يك شهد انگور، يك ناز و ادا!
بي اختيار صداي شبكه ي محترم خبر را قطع كردم. واي... جهان گلستان شد! اخبارگو 

هر چه زور مي زد تا به من بگويد كه جهان زشت است، نمي  توانست. از تالشش خنده ام گرفت؛ 
جهان گلستان شد!

ُ
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دوچرخه برای من دوســت خیلی خوبی بوده؛ دوستی که 
خیلی چیزها یادم داده و مرا با خیلی از دوچرخه ای های مثل 

خودم، آشنا کرده است.
چند روز اســت وقت آزاد پیدا کرده ام تا دوچرخه هایی را 
بخوانم که نخوانده بودم. از اولین دوچرخه ي مهرماه گذشــته 
شروع کردم تا همین پنج شنبه. در یکی از دوچرخه ها درباره ی 
»گرتا تونبرگ« نوشــته بودي؛ دختری که بــرای حفاظت از 
محیط زیست تا سازمان ملل متحد رفت! از همان جمله ی اول، 
اشک در چشمانم حلقه زد! به قدری مرا تحت تأثیر قرار داد که 
 تصمیم گرفتم مدافع محیط زیست باشــم. کیسه های پارچه  
خانه را در کیف مادرم و ماشــین پدرم گذاشتم تا موقع خرید 

پالستیک نگیرند.
یکی از درس هــای ادبیاتــم از کتاب های آقــای »فرهاد 
حسن زاده« به نام »امیرکبیر« بود. وقتی به بخش تاریخ ادبیات 
رجوع کردم تا بخش مربوط به آقای حســن زاده را حفظ کنم، 
اسم دوچرخه بهم چشمک  زد. آن صفحه ی کتاب فارسی  را از 

همه ی صفحاتش بیش تر دوست دارم! در دوچرخه ی دیگری 
فهمیدم آقای حسن زاده در فهرست نامزدهای جایزه ی هانس 
کریســتین اندرســن قرار گرفته. به قول »آن شرلی«، ستون 

فقراتم از خوشی لرزید و چشمانم تر شدند!
کافه علم هم از بخش هایی بود که رویم تأثیري قوی گذاشت. 
صفحه ای که درباره ي »روزالیند فرانکلین« بود ناراحتم کرد، 
چون نتوانســت نوبل بگیرد. ولی کافه علمی که درباره ي »ورا 
روبین« بود به مــن انگیزه داد، چون دختــران را به تحصیل 
تشــویق می کرد. اما قشــنگ ترین مطلب دوچرخه داستان 
»نورسا و پرواز از سکوی نه و سه چهارم« بود. نورسا دقیقاً عین 
خودم است، اشک چشمانم را پر کرد! این قدر دوچرخه اشک 

در چشمانم نشانده که برایم عادی شده!
از تو ممنونم دوچرخه! دوست عزیزی که آخر هفته هایم را 

پر از حس خوب می کنی.
سارا غفوری
14ساله از تهران

اشک شوق با دوچرخه

تابستان با پیراهن سبزش از سفر برگشته است. عطر آشنای هلو می دهد. لب های 
خندانش مثل هندوانه ای سرخ است که شیرینی و خنکی اش تو را سر حال می آورد. 
گوشواره ای از گیالس به گوش دارد. چشــم هایش مثل شاه توت رسیده، سیاه است. 
صدای پایش هم آهنگ صدای بازی بچه هاست. دست هایش را می گیرم. وجودش گرم 
و صمیمی است. چمدانش را که باز می کند شهر غرق گرما می شود. رفیق خورشید 
است. نمی گذارد از آسمان برود. با هم شــربت آب لیمو می خورند و به بچه های توی 

پارک که  آب بازی می کنند می خندد.
تابستان، مهمان دوست داشتنی من، آماده است که تا دل گرم کند دل هایی را که 

پس از ماه های کرونایی منتظر فصل تازه ای از زندگی هستند.
پریساسادات مناجاتی
17 ساله از کرج

دست تابستان

بهار، چمدانش را پر از شــکوفه های صورتی کرده و منتظر رفتن اســت. 
تابستان دستش را از روی زنگ بر نمی دارد. تابستان هیجان زده به در خیره 
مانده. چشــمان بهار تر می شــود. امســال اصاًل بهاری نکرده، کودکان بین 
شکوفه هایش بازی نکرده اند، کسی در هوایش سفر نکرده. زمین مریض شده. 
حاال هم که باید زیبایی هایش را جمع  کند و برود. در را باز می کند. نگاهی به 
خانه می اندازد و روزها را با خودش مرور می کند. باألخره دل می َکند. حاال در 
ایستگاه نشسته و منتظر قطار زندگی است. با بغض از پنجره به بیرون خیره 

شده. بیچاره بهار، حتی کسی برایش دست تکان نمی دهد.
سونيا موالیی، 17ساله از شهریار

همه  مون ازش بی زار بودیم. پنج روز هفته صبح ها با عذاب چشم  هامون رو باز می کردیم. خسته بودیم از 
مسیر خونه تا مدرسه، از صف های طوالنی و حرف های معاون که تمومی نداشت، از ورزش های سر صف، از 
دبیرهایی که از اول زنگ تا آخرش یه نفس درس می دادن، از بوفه و شلوغی  و خوراکی های ثابتش، از صدای 
سوت پایان زنگ تفریح، از صندلی هایی که دو زنگ نشده بدن رو درد می آوردن، از گرسنگی، خواب آلودگی 

و غم امتحان فردا که شیرینی خونه رفتن رو به کاممون زهر می کرد.
چه قدر مسیر برگشت به خونه هرروز تماشاچِی خستگی ها و کالفگی هامون بود و صدای غرزدن هامون 
رو شنید. اما یه روز، بی خداحافظی از همه ي این عذاب ها، محکوم شدیم به قرنطینه توی خونه! تنها شدیم 

و دور موندیم از عزیزانمون که عزادار شده بودن، اما اجازه  نداشتیم در آغوششون بکشیم. 
یه روزی رسید که دل تنگ هر روز مون بشیم، همین بوسیدن دوست هامون تو مدرسه، همین درد دل کردن 
با معلم هایی که درکمون می کردن،  همین شادی بعد از کنسل شدن امتحان، همین صدای همهمه ی بچه ها 

تو زنگ تفریح، همین شوق زنگ آخر روزهای چهارشنبه، همین خواب شیرین بعد از مدرسه.
کاش یاد گرفته باشیم کمی بیش تر قدر لحظه هامون رو بدونیم و یادمون باشه هرچیز توی زندگی، حتی 
اگر دوستش نداریم، حتماً باید باشه که هست. روز های مدرسه برای ما کنکوری ها بی خداحافظی تموم شد. 
کاش وقتی روزهای آروم دوباره رسید، یادمون نره ازش خوب استفاده کنیم تا اگه اتفاق دیگه ای، مثل این 

کرونای لعنتی خونه نشینمون کرد، حسرت تکرار نشدنش به دلمون نمونه.
زهرا وطن دوست از رشت

آهای دست کوچک من، کجایی تا عمه با دندان هایش برایت ساعت بکشد؟! 
آهای شمشیر پالستیکی، کجایی تا ببینی آن پسرک کوچک دیگر نیست تا برایت گریه کند؟

آهای بوسه های مادربزرگ، آهای گیالس های روی درخت، آهای عصای پدربزرگ، آهای دفتر نقاشی و 
مدادرنگی ها کجایید که ببینید چه قدر دلم برایتان تنگ شده است؟

چه قدر دلم برای خنده های از ته دل، برای کمک های بدون چشم داشت، برای قهرکردن های الکی تنگ 
شــده اســت. چه قدر دلم برای باال و پایین پریدن ها،  برای دعوا کردن های مادر، برای بغل کردن های پدر، 
برای سرسره و تاب بازی ،  برای جر زدن وسط بازی، برای کرکری خواندن، برای چیدن گل های پارک، برای 

بیرون بردن دست از شیشه ی ماشین تنگ شده است.
آهای شادی های کودکی، کجایید تا ببینید چه قدر دلم لک زده برای یک بار دیگر دیدنتان؟

آهای کودکی ام، بگو که کی برمی گردی که حاضر نشســته ام تا لباس های بچگی ام را بپوشم و بار دیگر 
تو را زندگی کنم.

محمدرضا صادقی نيا، 16ساله از تهران

کجایید شادیهای کودکی؟ بهاِربیبهار

پایان مدرسه
بی خداحافظی!
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تصویرگري: 
مليكا غالمي
 16ساله از تهران
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قباًل چند بار بــرای درس خواندن به 
کتاب خانه ی ملک رفته بــودم. قبل از 
هرچیز مسیرش را دوســت دارم که در 
بافت قديمی تهران قرار دارد. ايســتگاه 
متروی امام خمینی ره پیاده مي شوم، از 
ساختمان های قديمی مثل موزه ی پست 
مي گذرم و به ســر در باغ ملی می رسم. 
چند قدم بعد ســمت چپ، کتاب خانه  
و موزه ي ملي ملک اســت. اين توصیف 
برای قبل از کرونا بود . حاال زمان توصیف 
بازديد مجازی اســت؛ بازديدي که سر 
جايم می نشینم، کلیک می کنم و روی 
بخش هايی که بیش تر کنجکاوم می کند 

زوم می کنم.

بازدید مجازی از کتابخانه و موزه ی ملی ملک

یک موزه  در دل تهران
   نيلوفر شهسواريان

آستان قدس رضوی وجود دارد.
اين مکان در خانــه ي ملک، در بافت 
بازار تهــران برپا بود و حاج حســین آن 
را گسترش می دهد. قطعه زمیني را در 
ســال ۱۳۶۴ وقف مرکز می کند. پس از 
فوت او، آستان قدس رضوی، ساختمان 
کتاب خانه و موزه را با مساحت بیش تری 
در ســال ۱۳75 آمــاده می کنــد. اين 
مؤسسه، غیر دولتی و غیرانتفاعی است 
و زير نظر تولیت آســتان قدس رضوی 

اداره می شود. 
در بازديد مجازی می توانم سالن های 

گوناگون را تماشا کنم. در يکی از آن ها، 
رويدادنگاری تاريخ علم ايران در دوره ی 
اسالمی بر روی ديوار نصب شده است. 
با دانشــمندان تاريخ علم ايــران مانند 
ابوريحان بیرونــی، عبدالرحمن صوفی، 
رازی و خواجه نصیرالدين طوسی آشنا 
مي شــوم. توضیحات کامل هســتند و 
می توانم بگويم از اين نظــر اين بازديد 
از بازديد بقیه ی موزه ها کیفیت باالتری 

دارد.
ســالن از زوايه هــاي گوناگون قابل 
مشاهده است.  آثار خوش نويسی هم در 

سايت به نمايش در آمده اند. نقاشي های 
هنرمندان مشــهور ايرانی نیــز مانند 
»کمال الملک« و »لطفعلی صورتگر« در 
اين موزه برای بازديدکنندگان به نمايش 

درآمده است. 
مجموعه های هنری گوناگونی مثل 
مجموعه ی نگارگری، مجموعه ي تمبر 
و مجموعه ي هنر الکــی، در اين مرکز 

قرار دارد. 
اگر حضوری بــه اين مــوزه برويد، 
مي توانیــد ۴۴ تخته قالــی و قالیچه از 
مناطق گوناگون ايران را نیز تماشا کنید.

اين نشاني ســايت نمايشگاه مجازی 
کتابخانه و موزه ی ملی ملک است:

virtual.malekmuseum.org
در اين ســايت بخش هايــی از موزه 
براي تماشاي مجازي آماده شده است.

البته احتماالً در خبرهــا خوانده ايد که 
موزه ي ملــک از 2۴ خــرداد ۱۳99 بر 
روي بازديدکنندگان باز است؛ با شرايط 

خاص و رعايت اصول بهداشتي.
اين موزه در خیابــان امام خمیني ره، 
خیابان ملل متحد)باغ ملي( واقع شده 

است. 
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 احتماالً پژوهشگران و عالقه مندان 
به علوم انســانی از کتاب خانه ی ملک، 
حســابي لذت خواهند بــرد. اين مرکز 
فرهنگی، هــزار جلد نســخه ي خطی 
نفیس دارد و از گنجینه های نسخ خطی 
کشور به حساب می  آيد. نسخه ها بخش 
مهمی از سه هزار ســال تاريخ و فرهنگ 
ايران و اسالم را نشان می دهد؛ از دوران 

امپراتوری عثمانی تا دوران معاصر.
برای اين که بدانیم چه  شد اين بنا را 
ساختند، بايد با فردي نیکوکار و ثروتمند 
آشنا شويم؛ حســین َملِک، معروف به 
حاج حســین آقا ملک، از تاجران ساکن 
مشــهد بود. او موقوفات زيادی برجای 
گذاشته، به حدی که مجموعه ای به نام 
اداره ي موقوفــات ملک در تشــکیالت 

ايستگاه


	page01
	page02
	page03
	page04
	page05
	page06
	page07
	page08

