
IS
S

N
 1

73
5-

57
45

 

روزنوجوانوماهىهاىخويشتنخوار
اول، روز نوجوان

 پريــروز، روز جهاني نوجــوان بود. 
دوچرخه ي هميشه نوجوان هم كه دلش 
براي اين  جور روزها مي تپد. اصاًل سر ما 
براي اين جور كارها درد مي كند. شايد 

بپرسي روز نوجوان چه روزي است؟
12 آگوســت، يعني21مرداد، روز 
جهاني نوجوان است. امسال موضوع روز 
جهاني نوجوان، » مشــاركت نوجوانان 
براي اقدام جهاني«  نام گرفت. در سايت 
كتابك درباره ي تاريخچــه ي اين روز 
مي خوانيم: »همه چيز از ســال 1٩٦٥ 
در يکی از جلســه های مجمع عمومی 
ســازمان ملل آغاز شــد. در اين زمان، 
نمايندگان كشورها در سازمان ملل به 
اهميت نقش نيروها و باورهای نوجوانان 
در توســعه ي جامعه های انســانی پی 

ويژه ي  نوجوانان، سال بيستم، شماره ي 1002، پنج شنبه 23 مرداد 1399،  23 ذي الحجه 1441، 13 آگوست 2020، ضميمه ي شماره ي 8012  همشهري

ِهر
ك 

ارا
: د

س
عك

ا/ 
الي

يت
ي ا

كان
س

تو
ي 

قه 
نط

ر م
و د

رات
ر پ

شه
در 

ي 
وان

وج
ن

وزهاى  چه ر
ينى! شير

2

3

یک روز 

نشانت می دهم

به جهانی که تنها

یک طرف ماه را

از پنجره هایشان 

به تماشا نشسته اند
سايه برين
از تهران

نیمه ی 
ماه

چشمه ها
45

  طوبا ويسه

برده بودند و به همين ســبب، بيانيه اي 
به نــام »بيانيه ي ترويــج مفاهيم صلح، 
احترام متقابل و پذيــرش ديدگاه های 
ديگر انسان ها برای نوجوانان«، منتشر 
كردند.« ســعي كرديم  در  روز جهاني 
نوجــوان بــه شــماره ي1002 رنگ 
بيش تري از  نوجواني بدهيم. اين روزها 
كه تابستان است و كرونا هست و شبيه 
تابســتان هاي ديگر نيست. اين مشکل 
همه ي نوجوان هاي دنياست كه مثل قبل 
نمي توانند ورزش كنند. با دوستانشان 
بيرون برونــد. اين تابســتان را بايد در 

تقويم ها با رنگ فسفري ثبت كرد.

دوم، خواب هاي بيداري
بعضــي  روزهــا كــه حوصلــه ام از 
ايکس باكس و فضاي مجازي سر مي رود، 

بعضي روزهــا كه حوصلــه ي  ورزش و 
كارهاي ديگر را نــدارم، به پنجره  خيره 
مي شــوم. روزهاي گرم مرداد اســت و 
چهره ي خيلي از آدم ها زير ماسك پنهان، 
خنده هايشان، غم هايشان و... همين طور 
به آسفالت داغ رو به رو خيره مي شوم. كه 
مي بينم در فضايي كه شبيه سراب است، 
تعدادي موجود زنده باال و پايين مي پرند. 
فکر مي كنم خياالتي شده ام. زود از خانه 
بيرون مي زنم به سمت سراب مي روم... 
يك عالم ماهي زيبا كه بدني شيشه اي و 
رنگي رنگي دارند بــاال و پايين مي پرند و 
يك كيسه ي پالســتيکي پاره گوشه اي 
افتاده اســت. به خانه بر مي گردم و يك 
ظرف آب بر مي دارم. ماهي ها را در ظرف 
مي ريزم. زيبا و رنگين كماني هســتند. 
انگار خواب ديده ام؛ مگر مي شــود آدم 

در بيــداري هم خــواب ببيند؟  عکس 
ماهي ها را مي گيرم. صبح از خواب بيدار 
مي شوم. تعدادشان خيلي كم شده است. 
شــال و كاله مي كنم. ماسك مي زنم با 
يك شيشــه مواد ضدعفوني كننده در 
دست به فروشگاه ماهي هاي آكواريومي 
مــي روم. عکــس ماهي  هــا را نشــان 
فروشــنده مي دهم.  او مي گويد: »اين 
ماهي نامش»گوپي« است. ماهي مناطق 
گرمسير.« مقداري غذاي ماهي مي خرم 
و به خانه بر مي گردم. باز هم تعدادشان 
كم تر شــده اســت. خواب مي بينم يا 
بيدارم. فردا چيــزي از ماهي هاي باقي 
نمانده... ماهي ها هم ديگر را خورده اند. 
ماهي هــاي رنگين كمانــي زيبــا؛ اما 
نامهربان! انــگار واقعاً آن هــا را خواب 

ديده ام. 

چرخ اول
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نَْحُن نَُقصُّ َعَلْيَک نََبَأُهْم بِالَْحقِّ ِإنَُّهْم ِفْتَيٌة 
آَمُنوا بَِربِِّهْم َو ِزْدناُهْم ُهدي

ما داســتان آنــان را به حق بــرای تو 
بازگو می كنيم. آن هــا جوانانی بودند كه 
به پروردگارشــان ايمان آوردنــد و ما بر 

هدايتشان افزوديم
آيه ي 13، سوره ی کهف

چشم روی هم گذاشتيم و تابستان به 
نيمه اش رسيد. اين داستان هرسال ماست. 
تابستان انگار كه بايد به قراری مهم برسد 
باعجله می رود و تا چشم برهم می گذاری 
پاييز از راه رسيده. كوچك كه بودم مادر 
هميشه می گفت تا چشــم برهم بگذاری 
تمام می شــود. من پلك هايــم را برهم 
می زدم و می گفتم پس چرا تمام نشد؟ بعد 
يك بار گفتم هيچ وقت هيچ روزی با چشم 
برهم زدن تمام نمی شود. اما حاال می فهمم 
روزها اگرچه ســاعت ها طول می كشند 
اما به پشت ســر كه نگاه می كنم می بينم 
 انگار به ســرعت پلك برهم زدنی گذشته 

بودند.
چيزی كه در نيمه ی تابســتان به آن 
فكر می كنم اين نيست كه تابستان چه قدر 
زود گذشت. به اتفاقی مهم تر فكر می كنم. 
اين كه عمر زود می گذرد و حتماً تا چشم 
برهــم بگــذارم روزهای نوجوانــی تمام 
شده اند. راستش من از تصور اين كه روزی 
نوجوان نباشم؛ هميشــه نگران بوده ام اما 

آهو به ســخاوت دشــت نگاه می كــرد. به 
گل هايی كــه بی توقف همه جا روييــده بودند. 
منظــره ی خيره كننده ای بود و آهــو به خاطر 
قلب صافی كه داشت انعكاس آن همه زيبايی را 
در وجود خودش احساس می كرد. او در حال بازی بود كه صياد 
داشت برايش دام پهن می كرد و از دور می ديد كه آهو با چه شور 
و هيجانی به اين طرف و آن طرف می پرد. صياد، خداخدا می كرد 
كه آهو به طرف دام او حركت كند. همان جايی كه در نظر آهو از 

هرجای ديگری زيباتر بود.
باألخره آهو به دام افتاد. شــايد به دام ســادگی خودش. اما 
هنوز مطمئن بود كه دشت، با آن همه زيبايی، به او ستم نخواهد 
كرد. مطمئن بود و همين طور كه انتظار می كشيد ناگهان موش 
كوچكی را ديــد. آهو با التماس به موش گفــت: »می دانم كه تو 
مرا نمی شناســی و ِدينی هم به من نداری. اما تو اهل اين دشت 
سخاوتمندی. تو سال ها مهر اين همه زيبايی را به دل داشته ای. 
پس حتماً تو هم بايد ســخاوتمند باشی. به من كمك كن كه اگر 

آزاد شوم هميشه سپاس گزار تو خواهم بود.«
موش ابتدا دندان های كوچكــش را حركت داد اما يك باره به 
اين فكر افتاد كه اگر به آهو كمك كند و صياد اين را بفهمد شايد 
عصبانی شود و به موش آسيب برساند و او را خانه خراب كند. موش 
حسابی مردد شده  بود و تصميم گرفت آهو را ترك كند و با صدای 
تحقيرآميزی به او گفت: »مگر عقلم كم شده. من زندگی خودم را 
دارم. چرا بايد به فكر تو باشم. تو هم كه اهل اين جا نيستی. تقصير 

خودت است، می خواستی نيايی اين جا.«
موش همين طور ناســزا می گفت و می رفت كه ناگهان عقابی 
آمد، و قبل از اين كه موش به النه اش برسد، او را از روی زمين بلند 
كرد و برد. آهو كه اين صحنه را ديد قلبش تندتر از قبل به تپيدن 

افتاد. ديگر خودش را برای كشته شدن آماده كرده  بود؛ اما هنوز به 
سخاوت دشت ايمان داشت.

وقتی كه صياد باالی سر آهو رسيد به چشم های نافذ او نگاهی 
انداخت. غزال خوش خط و خالی بــه دامش افتاده بود. اما ارزش 
آهو بيش تر از آن  بود كه صياد بخواهد به او آسيبی برساند. حتماً 
از فروش چنين موجود گران بهايی سود بيش تری عايدش می شد. 
پس با ناز و نوازش، آهــو را به بازار برد و برايــش تبليغات به راه 

انداخت.
در بازار، همه خريدار آهو شده  بودند اما يك نفر حاضر شد پول 
بيش تری بدهد تا آهو مال او بشود. كسی كه می دانست آهو هنوز 
هم به سخاوت دشت اميدوار است. كسی كه نمی خواست به تصور 

او از بخشندگی آسيبی برساند.
او آهو را با قيمت گزافی خريد و دســتی بــه صورت زيبايش 
كشيد. پيشانی آهو را بوســيد و نزديك گوش او گفت: »ای غزال 
زيبا، تو اشتباه نمی كردی. اين دشت هنوز هم سخاوتمند است و 
حاال با دستان من زندگی دوباره را به تو بخشيده است. برو اما ديگر 
به هركس و هرچيز اعتماد نكن. از ترســو توقع فداكاری نداشته 
باشه اما نااميد هم نشو. نااميدی گناه بزرگی است و من می دانم 
كه تو اين جمله را خوب می فهمی. تو سخاوت اين دشت را خوب 

شناخته ای.«1

1. بازآفرينی داستان آهو و موش و عقاب از کتاب مرزبان نامه.
در قرآن کريــم نیز دربــاره ی اعتمادکردن صحبت شــده. از جمله 
در آيه ی 113 ســوره ی هود آمده: »و به کســانی که ستم کرده  اند 
متمايل نشــويد )اعتماد نکنید( که آتش ]دوزخ[ به شــما می  رسد 
و در برابر خدا برای شما دوســتانی نخواهد بود و سرانجام ياری 

نخواهید شد.«

آهو و دشت سخاوتمند
  الهه صابر

آينه كارى 1

اين را هم می دانم نمی شود جلوی گذشتن 
روزها را گرفت. پس تنها كاری كه می توانم 
بكنم اين است آن چنان از اين روزها لذت 
ببرم كه ســال ها بعد، هرزمان به يادشان 
افتادم، طعمشان دوباره زير زبانم بيايد و 

بگويم چه دنيای شيرينی!
می دانم زندگی فرصت بزرگی اســت. 
زندگی با همه ی سختی هايش و با همه ی 
لحظه های خاكســتری و تيره اش باز هم 
ارزشمند است. می توانستم هيچ وقت در 
اين دنيا نباشم. به نبودن كه فكر می كنم 
می فهمم بودن چه شيرين است. در كنار 
همــه ی لحظه های ســخت، لحظه های 
شــيرين بســياری هم بوده اســت و اگر 
فرصت زندگی به من داده نشــده بود اين 
شــيرينی ها را هــم تجربــه نمی كردم و 
حســی به نام ايمان را، كه قصه ی ارتباط 
 ميان من و توســت، لمس نمی كردم. اين 
تأمل برانگيز اســت آن كه به وجود نيامده 
درك و حســی از تو نــدارد. درك كردن 
حضور تو، داشــتن حس ايمــان، نعمتی 

شگفت انگيز است.
اين روزها روزهای نوجوانی اســت. يا 
به قول مادربزرگ هايمان كه در حســاب 
و كتــاب خــود نوجوانــی را بــا جوانی 
يكی می كننــد، روزهای جوانی اســت. 
روزهايی كه مخصوص تجربه های زيبا و 
يادگرفتن های بی نهايت اســت، روزهايی 
كه مخصوص لذت بردن از دنيا و نعمت های 
باارزش آن است. روزهای خوب رؤيابافی 

و فكركردن به آينده ای كه دوست داريم 
داشــته باشــيم. نوجوانی پر از روزهای 
رنگارنگ است و راستش فكر می كنم كم تر 
غمی آن قدر بزرگ است كه بتواند رنگ اين 

روزها را تيره كند.
تابســتان هــم كم كم عطر شــهريور 

می گيرد. حاال كه فكــر می كنم می بينم 
آن چه مهم اســت تمام شــدن تابستان 
نيست، گذشتن همه ی اين روزهاست. بايد 
حواسم باشد تا در تك تك لحظه های آن ها 
زندگی كنم و نگذارم هيچ چيز حواسم را از 
اين روزهای خوش و تمام آن چه در برابر 

تجربه كردن ها به من می آموزد پرت كند. 
اين كه بتوانم قدر لحظه ها را بدانم نعمتی 
اســت كه تو به من می دهی. نعمتی است 
كه به بزرگ شدن ذهن و قلب و جان من 
كمك می كند. من به چنين نعمتی بسيار 

نيازمندم.

وزهاى  چه ر
! ينى شير

  ياسمن رضائيان
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هفته ها نوجوانی کردن و رکاب زدن 
همــراه هفته نامــه ي دوچرخه پر 
از خاطره های شــیرینی اســت که 
گوشه ای از قلب و ذهن نوجوان های 
دوچرخه خوان را برای همیشه به نام 
خودش زده! و حاال ما به هزاره ی دوم 
انتشار دوچرخه رسیده ایم، چون حاال 

دوچرخه اي 1002 شماره اي هستیم! 
راســتی هیچ می دانستید بناهای 
مشهوری در دنیا هستند که به مناسبت 
آغاز هزاره ي سوم میالدي به نام هزاره 
ملقب شده اند؟! پس محکم بنشینید 
که می خواهیم با دوچرخه ی مدل هزار 

و دو، به دل هزاره ي سوم برویم!

هیچ وقت فکر کرده اید چه مي شــود 
اگر خانه تان در آسمان خراشي بزرگ در 
دو کیلومتري ساحل یك خلیج باشد و 
60هزار نفر در آن آسمان خراش زندگي 
و کار کنند؟ تصور کنید میهمان هایتان 
عالوه بر استفاده از بزرگ راه و مترو، برای 
ارتباط با برج شــما، به کشتی یا قایق و 

هلی کوپتر هم نیاز داشته باشند! 
تازه این اولش است، چون به محض 
رســیدن به بــرج، از دیــدن 840 متر 
بلنداي آن سرشان گیج  می رود! باألخره 
170طبقه کم نیست! تازه بعد هم باید 
سوار آسانسورهایی شــوند که قابلیت 

جابه جایی 160 نفر را دارند! 

  مرضيه کاظم پور

حدس می زنم تا این جا کلی ســؤال 
برایتان پیش آمده. خــب این یك برج 
معمولی نیست، بلکه برجي چندمنظوره 
یا بهتر بگویم همه چیز تمام است. به جز 
آپارتمان هــای مســکونی و پارکینگ 
چندطبقه در زیــر آب، بخش اداری هم 

دارد و خوبی اش این است که برای انجام 
یك کار اداری الزم نیست هنوز خورشید 
نزده از خواب بلند شــوید و خودتان را 
به آن ســر شهر برســانید که اولین نفر 
کارتان راه بیفتد؛ فقط کافی است سوار 

آسانسورهای سریع االنتقال شوید و در 
طبقه ی مورد نظر پیاده شــوید. سرعت 
و صرفه جویی در زمان به این می گویند!

دیگر از هتل، رســتوران، فروشگاه، 
سالن های کنفرانس و دکل مخابراتی برج 
برایتان نگویم که مبادا فکر خرید یکی از 
واحدهای آن جا به سرتان بزند،  چون این 

برج هنوز ساخته نشده! 
البته دلیــل دارد. از آن جایی که پای 
مشکالت اقتصادی به ژاپن هم باز شده 
و قیمت امالک در توکیو ســقوط کرده، 

فعاًل از اجرای این برج صرف نظر شده.
راســتی هیچ نگران خطرات طبیعی 
هم نباشید؛ چون »نورمن فاستر« معمار 
بریتانیایي که از برجسته ترین معماران 
ســبك تکنولوژی پیشرفته در معماری 
به حســاب می آید، در سال 1989، برج 
»هــزاره ي توکیو« را بــا زیربنای بیش 
از یك میلیــون مترمربع به شــکل یك 

مخروط بســیار بلند طراحی کرد تا در 
مقابــل توفان های دریایی، بــاد و زلزله 
مقاوم باشد. ســطح خارجی ساختمان 
را هم بادبندها مانند پوســته ای ممتد 

پوشانده اند.

حاال بریم به نیوکسل انگلیس؛ شهری 
که کمدین معروف، »روآن اتکینسون« 
یا همان »مســتربین« خودمان در آن 
درس خوانده است. در حال حاضر یکی 
از نمادهای شاخص این شهر، دو قوس 
هاللی یا پل »هزاره ي ِگیتزِهد« است که 
بر روی رودخانه ی »تاین« احداث شده. 
البته از روی ایــن رودخانه چندین پل 
می گذرد. اما قدم زدن و دوچرخه سواری 
روی پل هزاره ي گیتزهد که فقط برای 
عبور عابر پیاده و دوچرخه طراحی شده، 
می تواند تجربه ی به یاد ماندنی باشــد؛ 
هرچند امیــدوارم آن لحظه کشــتی یا 
قایقی قصد گذر از زیر این پل متحرک 
را نداشته باشد، چون در این صورت باید 
صبر کنید تا پل بر روی دو لوالی بزرگ 
در دو انتهای خــود بچرخد و به صورت 

مورب باال برود تا قایق گــذر کند. این 
خصوصیت پل، باعث شده که به عنوان 
تنها پل کج جهان شناخته شود. اما دلیل 
این که بــه این پل، لقب هــزاره داده اند 
به ســال 2000میالدي بــر می گردد؛ 
زمانی که این پل به صورت پیش ساخته 
و یك پارچه در این محل نصب شد. طرح 
این پل فلزی به دســت شرکت معماران 
 »ویلکینســون ایری« صــورت گرفته 

است.
راســتي تا حاال گنبد معلــق دیده 
بودید؟! حــاال که به ســازه هاي هزاره 
سر زدیم، خوب اســت به گرینویچ در 
جنوب شــرق لندن هم سر بزنیم؛ جایی 
که یکی از بزرگ ترین گنبدهای جهان 
قــرار دارد. نکتــه ی جالــب درباره ی 
»گنبد هزاره« این اســت که نمی گذارد 

حساب سال و مفهوم زمان از دست شما 
در برود! به نشانه ی 365 روز، 52 هفته و 
12 ماه سال، این گنبد 365 متر دهانه، 
52 متر ارتفاع دارد و 12 ستون بلند دارد 
که به وسیله ي کابل آن را نگه داشته اند.

طراحی آن را »ریچارد راجرز«، معمار 
ایتالیایی تبار ساکن انگلیس انجام داده 
که سبك کارهایش به تکنولوژی بسیار 
پیشرفته معروف اســت. جالب تر آن که 
لبه ي غربی ســاختمان کامــاًل برروی 
نصف النهار صفردرجه قرار دارد و چون 
در شب سال نوي 2000 میالدي افتتاح 

شد، لقب هزاره گرفت.

منبع: کتاب »مبانی و مفاهیــم در معماری 
معاصر غرب«، نوشته ي دکتر وحید قبادیان، 

انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی و«
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نوجوانی مثل یک کاســه ي بستنی است؛ یک طرف شــکالت، یک طرفش موز، 
یک طرف تمشک و...، گاهی هم تلخی و شیرینی و ترشی در دل هم می روند و اصاًل 
نمی دانی چیست! به هر حال بستنی هرچه باشد، لذت بخش و دل رباست. در روزهای 

نوجوانی باید فقط مزه های جدید و متفاوت را تجربه کرد.
من حس می کنم آدم بزرگ ها به جای بستنی، بازکردنی )!( دارند. یک عالم گره ریز 
و درشتی که باید یکی یکی بازشان کنند. بماند که هرکس چگونه با این گره ها برخورد 

می کند. فکر می کنم زندگی مجموع بستنی ها و بازکردنی هاست!
ياسمن سادات شريفي از اراک

یک کاسه 
بستنی نوجوانی

ان
ست

رو
 س

 از
في

نج
را 

سا
س: 

عك

غرقــم در رؤیاهای خــودم. گاهی 
شــعله ی امیدم خاکستر شــده و گاه 
مثل آتش فشــانی فــوران می کند. به 
گذشته فکر می کنم و خنده ام می گیرد 
از نگرانی ای کــه برای آینده داشــتم. 
نمی دانســتم همان طــور کــه زندگی 
سخت تر می شــود، من هم سرسخت تر 
می شــوم و گاهی حس می کنم آن قدر 
محکم شده ام که اگر مشکالت زندگی ام 
کوه شــوند، کوهنوردم. اگر دریا شوند، 
 دریانــوردم. اگر ماه و ســتاره شــوند، 
فضانوردم. هیچ چیز نمی تواند امیدم را 

ار بین ببرد.
گاه خسته ام، گاه تنها،  گاهی غمی به 
وجودم چنگ می زند،  گاهی ناتوانم،  اما 

زندگی فراتر از این جریان دارد.
سعی می کنم شجاع باشم و می دانم 
شگفتی های بسیاری در انتظارم خواهد 
بود، این چند ســال نوجوانی ام بهترین 

مدرکش.
حديث گرجی
16ساله از تهران

زندگی 
فراتر از این هاست
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فکرش را بکن قانونی وجود داشــته باشــد که روز جهاني 
نوجوان، مخصوِص مخصوِص نوجوان ها باشد؛ یعنی هرکاری 
می خواهند بــدون محدودیت انجام دهنــد. آن وقت همه ی 
شهر پر می شود از کیک هاي شــکالتی با روکش توت فرنگی و 
آب نبات های رنگارنگ. آن وقت تمام روز بازی های کامپیوتری 

در جریان است و خیلی ها دوربین به دست در خیابان راه می روند 
و از همه چیز عکس می گیرند. آن روز شهر پرمی شود از صدای 
جیغ های با هیجان. اصاًل نوجوان هــا را باید با هیجان و جیغ و 

رؤیا و آرزو شناخت.
متن و تصويرگري: هستی هاشمی، 17ساله از ايالم

هیجان و رؤیا و کیک شکالتی!

حدود چهار سال پیش بود که برایم یک پاکت فرستادی. در پاکت یک کارت بود. 
تو مرا خبرنگار افتخاری نامیدی. خبرنگار، عجب اسم دل نشینی برای منی که عاشق 

روزنامه و کتاب و رسانه ها هستم! 
خبرنگاری  از آن شــغل هایی اســت که هرچه بیش تردرباره اش بخوانی و بدانی، 
بیش تر لذت می بری. باید ساعت ها غرق کتاب می شدم، باید دنبال سوژه ها و فیلم های 
تازه می رفتم، باید هرروز برای تو از خودم، اطرافم و روزگاری می نوشتم که پر از تلخی 
و شیرینی است. برای همین به اطرافم خوب نگاه می کردم، به وقایعی توجه می کردم 
که دور و برم می گذشت. گاهی هم خبرهایی می شنیدم که تلخ بود. قلمم موقع نوشتن 
روی کاغذ نمی رقصید، اما می نوشتم چون خبرنگار بودم. چون می دانستم چشم ها و 

گوش ها دوست دارند راست ببینند و راست بشنوند. 
من شــغل جذاب خبرنگاری را در هفته نامه ی رنگین دوچرخــه تجربه کردم و 
به عنوان یک خبرنگار تــازه کار نوجوان، روز خبرنگار را به تمــام خبرنگارهایی که با 
صداقت خبرها را برایمان  گفتند و نوشتند تبریک می گویم و آرزو دارم روزی من هم 

یک خبرنگار واقعی شوم. 
پريساسادات مناجاتی، 17ساله از کرج

وی یک خبرنگار واقعی آرز

تصويرگري: زينب علي سرلك، 17ساله از پاکدشت

حسابی گیج شده ام! نمی دانم باید دعا کنم که کرونا برود و 
مدرسه ها باز شود یا نه. هرموقع یاد این می افتم که امسال نهم و 
ارشد مدرسه هستم و سال آخری است که با دوست هایم در یک 
کالس و یک مدرسه هستم، دلم می خواهد بنشینم و شروع کنم 
به کشف واکســن، ولی وقتی که سر کالس لپ تاپ روی پایم، 
روی تخت، زیر باد کولر دراز کشیده ام و در حال میوه خوردن، 
درس دادن معلم را می بینم، اصاًل دلم نمی خواهد واکسن کشف 
شود! مخصوصاً وقتی یاد این می افتم که دوباره باید هرروز شش 

صبح بیدار شوم و هرزنگ امتحان های گوناگون بدهم.
البته االن هم َکم امتحان نداریم. بعضی معلم ها وقتی دیدند 
هر کاری بکنند باز راه برای تقلب بچه ها باز است، از دل و دماغ 
افتاده اند و بعضی موقع ها امتحان می گیرند تا حال خوش ما را 

خوش تر کنند و یادمان نرود که معلم به فکر ماست! 
معلم ها در طول کالس به ما اصرار می کنند که وب کممان 
را روشــن کنیم تا ما را ببینند، اما فقط ســرعت اینترنت َسد 
راه مان نیســت. وقتی پشت ســر هم ما را صدا می کنند، باید 

کل کمد را زیرورو کنیم تا بتوانیم مقنعه هایمان را پیدا و روی 
لباس خوابمان بپوشیم!

سارا حاجيان، 14ساله از تهران

واکسن کشف بشود... نشود...!
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دوچرخه عزیز، تازگی ها فهمیدم شبیه چه کسی هستی. کتاب »دختر ستاره ای« 
را خوانده ای؟ داستان دختری است که شبیه بقیه ی بچه ها نیست. دلش نمی خواهد 
لباس فرم داشــته باشــد. می خواهد هرروز با لباس های رنگارنگ به مدرسه برود، 
گیتارش را بردارد و برای هرکس که تولدش است یا برایش اتفاق خوشحال کننده ای 
افتاده، ترانه بخواند. یکی از معلم هایش می گوید او یکی از واقعی ترین موجودات روی 

زمین است. 
تو خیلی شبیه دختر ستاره ای هستی. شــبیه هیچ کدام از مجله هایی نیستی که 
منتشر می شوند. ظاهرت حسابی رنگارنگ و دوست داشتنی است و هربار متفاوت تر 
از قبل است. گاهی که اتفاق خوشحال کننده ای برایم می افتد، تصور می کنم که به تو 

می گویم و حتی بیش تر از خودم خوشحال می شوی! درست است،  مگر نه؟ 
کتاب از جایی به بعد با عشق گره می خورد؛ عشق دختر ستاره ای به کسانی که در 
زندگی شان گم شده اند و او کمک می کند خودشان را پیدا کنند. وقتی کتاب را تمام 
کردم، حس کردم اول تو مرا دوست داشتی و به من گفتی که خودم را جدی بگیرم.  
گفتی که من هم مهمم و من خودم را در تو پیدا کردم. حتما روزهایی هست که خسته 
شوی و دل زیبایت بگیرد و دلت بخواهد یک دل سیر گریه کنی، ولی بازهم کسانی 
را که دوستشــان را داری فراموش نمی کنی. هرچه باشــد تو هم یکی از واقعی ترین 

مجله های روی زمینی.
زینب محمدی، 17ساله از شهرقدس

این نقاشی مال یکی از بچه های فامیل ماست؛ زینب پهلوان. هم سن وسالیم. هزار سال پیش،  وقتی بچه مدرسه ای بودیم، 
این را کشید و من گفتم همراه کارهاي خودم می فرستمش دوچرخه. حاال سال ها گذشته. متأسفم که برگه را تا زدم تا در 
پاکت جا شود. پاکت هم مال چند سال پیش است. همه اش خدا خدا می کنم نکند خرده ریزهایی را که برایت فرستاده ام 

دست کم بگیری که روزگاری مهم ترین چیزهای زندگی من بودند، مهم ترین و جدی ترین.
فاطمه ترجمان

واقعی ترین مجله ی 

روزی زمین!

دوچرخه جانم سالم!
باید به خودم افتخار کنم که تو را کشف کرده ام و تو را آن قدر سفت بچسبم که از 

دستت ندهم.
دوچرخه تو کشف جدیدی هستی که تا روزهای پیش نمی شناختمت! تو حاال از 
هزار هم گذشته ای، اما من پنج تای تو را خوانده ام. من این جا هستم، سیرجان، هزاران 

کیلومتر دور از جایی که از آن می آیی، اما تو آمدی! 
من با خانم سردبیر مهربان، تو را شــناختم. فکر می کردم یک دوچرخه ی عادی 
هستی، اما وقتی ترکت نشستم، ذوق کردم. یکی از همان بغض های شیرین خوشحالی 
آمد توی گلویم، بعد هم ترکید. از خوشحالی کشف کردنت اشک شوق ریختم. دانستم 
که تو یک دوچرخه ی واقعِی واقعی هستی که آمده ای من را به خیال ببری. حاال دلم 
می خواهد برگردم و بروم از همان اول سوارت شوم. دلم می خواهد با تو رکاب بزنم و 
بزنم، بروم تا ناکجا آبادهای خوب و رؤیایی. حاال که به تو رسیده ام دیگر از ترکت پایین 
نمی آیم. دلم می خواهد بشوی دوهزار و من هم از خاطره هایم برای نوجوان ها بگویم. 

بگویم هزار شماره است که ترک دوچرخه نشسته ام و رکاب می زنم.
فاطيما کورکی، 15ساله از سيرجان

تو كشف جديد منى 
دوچرخه!

در تمام روزهایی که اوقاتم را در تخیالتم ســیر می کردم، 
حتی لحظه ای هم به اتصاالت مغزی ام خطور نکرده بود که بهار 
20سالگی ام را با در و دیوار سپری کنم... باورم نمی شود روزی 
اتاقم که زیباترین پناهگاه زندگی ام بوده، حس زندان را به من 
القا کند، مخصوصاً این روزها که احساس می کنم کم کم دارم 
به پرتگاه روزمرگی نزدیک می شوم. اما نه... نمی خواهم اجازه 
دهم آن چه همیشه با شور نوجوانی برایم دل چسب بوده، تبدیل 
به عادت شود یا برای همیشه از جاده ی زندگی ام حذف شود. 

چند روزی فراموش کردم حال دلم را چگونه دگرگون کنم، 
چون یادم رفته بود دوست همیشگی ام، دوچرخه، نوجوانی را 
فقط به سن محدود نمی کند. آن قدر قلب بزرگی دارد که برای 
همه ی کسانی که می دانند می توانند حال دلشان را خوب کنند 

جا دارد... 

مرا ببخش کــه یــادم رفته بــود چه قدر دوســتت دارم 
دوچرخه جان!

نسترن اعجازی از تهران

در قلب بزرگ دوچرخه

سوغات ما
ســالم دوچرخه ی عزیزم، حال روحی ات خوب اســت؟ 
ما که بدجور افســرده و خانه نشین شــده ایم و تنها سوغات 
بیرون رفتن های خانواده تو هســتی که هرپنج شنبه مهمان 

قرنطینه هایمان می شوی.
مليکا غالمی
16ساله از تهران

زود گذشت
 سالم دوچرخه جاِن عزیزم، من رو به یاد داری؟ همونی که 
با افتخــار خبرنگار افتخــاری ات بود. چه قدر زود گذشــت 
اون روزی که برای اولین بار در ۱۴ســالگی شــدم خبرنگار 

افتخاری ات و اآلن چیزی نمونده تا ۱۹ سالم بشه. 
مواظب خودت باش. چرخ هات رو هم تندتند بشور، یه وقت 

خدایی نکرده مریض نشی  ها!
پرستو فيضی
از همدان

کاش هرروز چاپ می شدی
کاش صفحاتت را زیــاد می کردند، نه این کــه کم کنند. 
کاش هرروز چاپ می شدی، حتی جمعه ها. مطمئنم همه ی 

دوچرخه ای ها دوست دارند هرروز همراهشان باشی. 
کاش می توانســتیم دوچرخه را در شــهرها برای همه ی 
نوجوانان پخش کنیم. آن وقت دانش آموزان زنگ  تفریح با هم 

دوچرخه می خواندند. 
معلم های ادبیات بعد از تمام شــدن درس بــرای بچه ها 
داستان ها و شعرهای دوچرخه را نقد می کردند. کودکان کار در 
فاصله ی سبز بودن چراغ راهنمایی با هم دوچرخه می خواندند. 
دانش آموزان در راه خانه با هم دربــاره ی خبرهای دوچرخه 

حرف می زدند.
محمدجواد تقوی نژاد
از تهران

یک رفیق خیلی صمیمی
راســتش رو بخواین، دیگه براي من و احتماالً براي همه ی 
بچه هاي خبرنگار افتخاری، دوچرخه فراتر از یک هفته نامه ی 
ویژه ی نوجوانانه. حاال دوچرخه یک مفهومه، یک ارزش، یک 
رفیق خیلي صمیمي که باعث مي شه براي حفظ رفاقت باهاش 

از هیچ کاري دریغ نکنیم. 
ممنونم بابت این همه سال زحمت، فداکاري و...

سيدمحمدصادق کاشفی مفرد
از کرج

يك خط در ميان

کاردستي:
زهرا وطن دوست
 از رشت

تصویرگري:
فاطمه موسوي
 17ساله از کرج
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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.

اين يادداشت ها، روزنگاري هاي من از ماجراهاي مدرسه ي 
مجازي وگروه مافيادر روزهاي كروناست

 كه در دفتر خاطراتم مي نويسم؛
باشد كه بماند به يادگار، براي آيندگان!

گرازبيآبرو!

سالم بيروت!

سالم دفترم! خوبي؟ ديروز در گروه مافيا، بچه ها عكس پيرمردي با وضعي نامناسب را 
به اشتراك گذاشته بودند كه بدو بدو در كنار بركه اي، گرازي را تعقيب مي كرد تا لپ تاپش 

را پس بگيرد. انگار پيرمرد با خيال راحت، كنار بركه نشسته بوده و گراز ناقال هم كه از كيسه ي 
زردرنگ لپ تاپ، خوشش آمده، آن را به نيش گرفته و الفرار! البته شايد حيوان بيچاره فكرش را 

هم نمي كرد كه پيرمرد سمج، با آن تيپ و قيافه و بدون توجه به خنده هاي حاضران، او را دنبال كند؛ 
به همين دليل هم  غافل گير شد و باألخره هم از رو رفت و لپ تاپ را رها كرد.

دفترم! در گروه، اول كمي بگو بخند كرديم، اما بعد به اين فكر كردم  كه اگر من جاي آن پيرمرد بودم، 
چه مي كردم؟ آيا بدون هيچ  مالحظه اي،  با همان وضع ناجور، دنبال گراز زبل مي دويدم تا به لپ تاپم 

برسم؟ يا اين كه اول، لباس مناسب مي پوشيدم، سپس زلف هايم را شانه مي زدم، آن گاه لبه ي شلوارم 
را از توي جورابم در مي آوردم تا نكند جلوي در و همسايه آبرويم برود و... بعد، دنبال گراز خوش بخت 

مي دويدم؛ گرازي كه حاال احتمااًل صدها متر از من فاصله گرفته؟ 
انتخاب مسير بر سر اين دوراهي، هميشه براي من سخت بوده و هست! مسيري كه يكي از خيابان هايش 

به آبرو خواهد رسيد و خيابان ديگر به حق و حقيقت!
سر كالس، وقتي معلم، بچه ها را سر كار مي گذاشت، آيا اعتراض كنم يا به خاطر نمره و يا حفظ آبرو، 

الم تا كام حرفي نزنم؟ وقتي بابا، كوچه ي يك طرفه را دوطرفه تصور مي كند، ُغر  بزنم يا به خاطر لطف هايي كه 
به من كرده و مي كند، زيپ دهانم را ببندم؟ آن روزي كه سر كالس، ناخودآگاه، بدون 

اين كه حتي بغل دستي ام هم بويي ببرد، صداي سوتي عجيب از دهانم بيرون 
جهيد، وقتي آقاي رياضي كچ را به طرف جاكچي پرت كرد و گفت: »بي معرفت! 
اگه خودت رو معرفي نكني، از همه ي بچه ها يك نمره كم مي كنم!«  به خاطر 

بچه ها، دستم را باال ببرم و خودم را لو بدهم، 
يا براي حفظ  آبرو...

                     واي كه چه دوراهي غريبي است اين دوراهي!

متين، همين امروز، بخشي از ويديوي انفجار بيروت را در گروه به 
اشتراك گذاشت؛ انفجاري مهيب و تكان دهنده! در كسري از ثانيه، 

آرزوهاي صدها نفر رفت روي هوا!
 آخر يكي نيست بگويد چرااين همه »نيترات آمونيوم« را روي سر هم ريختيد 
و اين همه سال انبار كرديد؟ موهاي عروس خاورميانه، يعني لبنان، حسابي 

پريشان شد و دل من نيز هم!
البته صدبار به اين متين بي مزه گفتم كه در گروه مافيا، اخبار غم انگيز نفرست؛ 

اما گوشش بدهكار نيست. هي مي گويد تو چه قدر تيتيش هستي و از اين چرت و 
پرت ها! ولي بحثمان به جاهاي خوب كشيد:
ياور: متين جان، كله ي من و تو عين يه  كوزه ي آبه، اگه هي توي

 اون آب سياه بريزي، كم كم همه ي كوزه پر از آب سياه مي شه.

فرزاد: مثال تو وقتي درسته كه ما حق انتخاب داشته باشيم؛ يعني يه سطل آب 
تميز،دم دستمون باشه و يه سطل آب كثيف! و به اختيار خودمون يكي از اون ها 
رو برداريم و بريزيم تو كوزه. اما همه ي زندگي كه اين جوري نيست، توي كوزه ي 
ذهن ما، چه بخوايم چه نخوايم، هم خبر خوب ريخته مي شه و هم خبر بد.

ياور: قبول! اما مي تونيم راه نفوذ اخبار غم انگيز رو ببنديم! مثاًل من يه بار فيلم ترسناك 
ديدم و تا ماه ها از هر سايه اي مي ترسيدم. اما ديگه فيلم ترسناك نمي بينم!

احمد: نمي شه بچه ها! همين ديروز روي ديوار هم سايه ي سر كوچه مون، 
پارچه ي سياه نصب كردن، اعظم خانوم كرونا گرفت و از دنيا رفت. اعظم خانوم 
زن خيلي خوبي بود. وقتي براشون نذري مي بردم، هم تو كاسه ي مامان يه چيزي 
مي ريخت، هم يه  هديه  ي اختصاصي هم به من مي داد، كتاب »هستي« فرهاد 
حسن زاده رو اون هديه داد! خب من كه نمي تونم خودم رو بزنم به كوچه  ي علي چپ و 
براي اين كه غمگين نشم، اطالعيه ي اعظم خانوم رو نبينم...

من: خدا رحمتش كنه. راست مي گي احمد! انگار تو اين دنيا از 
غم و درد،نمي شه َدر رفت؛ قبول، پس چه ِگلي به سرمون بماليم؟

فرزاد: يه بار مامان، مثال خوبي زد. مي گفت غم و درد، مثل يه خونه توي 
مسير زندگي ماست. بايد داخل اون شد؛ اما ساكن اون نشد. يعني اون جا متوقف 

نشد، يعني كمي اون جا بموني و بعد... از اون  خونه خارج بشي!

احمد: من كلي براي اعظم خانوم گريه كردم، يعني 
دردم رو بيان كردم؛ حاال البته احساس بهتري دارم.

فرزاد: پس بياين غم و اندوه مردم بيروت هم 
باور كنيم، نه اين كه اون رو نديده بگيريم...

من: قبول؛ پس الاقل بياين كمي هم درباره ي اون حرف بزنيم 
تا به قول احمد، كمي سبك بشيم و توي اون غم، نمونيم... 

پس سالم به بيروت!

يكشنبه،نوزدهممرداد

خوابعميق!

يِرا
كا  

ني
ورا

ي: 
گر
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ت

دفترم! خودت كه شاهد بودي؛ حدود يك ماه پيش، درست وقتي امتحان هاي آبكي آنالين 
آخر سال به پايان رسيد؛ پدرجان، آن خبر غم انگيز را گفت: »صاحب خونه، زنگ زده و مي گه كه 

مي خواد خونه ش رو بفروشه!...« تكليف روشن بود؛ باألخره خانه به دوشي است و هزار درد! البته باز 
خدا رو شكر! بي دردسر، براي خانه اش مشتري پيدا شد و ما هم بي دردسر، دو طبقه باالتر در همان مجتمع، 

خانه ي ديگري اجاره كرديم و تمام! ماجراي اسباب كشي را هم كه نگو، اول كتاب ها را از طبقه ي شش، 
دست به دست كرديم به طبقه ي هشت. بعد هم ظرف و ظروف و بعد چيزهاي شكستني! تير و تخته ها را هم 
گذاشتيم براي كارگرها! گلدان ها اما سهم من بود؛ به خصوص همان گلدان ياس رازقي معروف؛ ياس كه 

تازه به گل نشسته بود و با كلي ناز و ادا، از بالكن طبقه ي شش رساندمش به بالكن طبقه ي هشت.
اما از همان شب اول، مشكلي بزرگ يقه ي مبارك مرا گرفت: در اتاق جديدخوابم نمي برد! محله 
همان محله بود و هوا همان هوا. تخت همان تخت بود و زمين همان زمين، فقط اتاقم دو طبقه جا به جا 

شده بود، حاال كمي كوچك تر يا بزرگ تر، كمي دراز تر يا كوتاه تر! اما هر چه مي كردم خوابم نمي برد!
لعنتي اين عادت با آدم ها چه مي كند؟ جالب اين كه گلدان ياس رازقي هم گل هايش ريخت؛ انگار 

او هم لنگه ي من، به هواي طبقه ي شش عادت كرده بود و هواي طبقه ي هشت، به او نمي ساخت!
خالصه ي تا چند هفته، چشم هاي پف كرده ي من، مضحكه ي خاص و عام شده بود.

ديشب، حوالي ساعت 11، يك هو بويي آشنا به مشامم رسيد؛ بوي ياس بود!
بدو، به بالكن رفتم، جايي كه ياسم جا خوش كرده بود. ياس رازقي ام، گل داده بود؛ 
آن هم چه گلي! ديشب بعد از دو هفته، اولين شبي بود كه به خوابي عميق رفتم! 
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اواخر تابســتان بود. بــه فکر رفتن 
به مدرســه بودیم. چنــدروز بیش تر به 
بازشدن مدرسه ها نمانده بود. به نانوایي 
شــاطرذبیح رفته بــودم تا نــان بخرم. 
معموالً بعد از خرید نان، قبل از این كه به 
خانه برسم دم مغازه ي اصغرساندویچي 
نوشــابه مي خریدم و با نان مشــهدي 

مي خوردم. 
حاال براي رفتن به مدرسه، آن  هم دوم 
دبیرستان براي خودم مردي شده بودم. 
قدم زنان به سمت خانه مي رفتم. نرسیده 
به خانه، صداي ترســناكي شنیدم كه 
پیش از آن هرگز نشــنیده بودم. كوهي 
آهنین در آســمان بود و به سمت غرب 
مي رفت و بعد غرش ترســناك انفجار. 
صدام به ایران حمله كرده بود. خانه ي ما 
نزدیك فرودگاه بود و براي همین صداي 
انفجار راكت و بمب براي ما ترسناك تر 
مي شــد. به همین راحتی جنگ شروع 

شد.
 در نزدیکي هاي مغازه ي پدرم بودم. 
به سمت مغازه ي او رفتم. پدرم تا مرا دید 

گفت: »این جا چه مي كني؟«
با اضطراب گفتم: »آمــده بودم نان 
بخرم!« و به نان ها اشــاره كردم. با پدرم 
به خانه رفتیم. مادرم دســت خواهرم را 

گرفته بود و دم در منتظرمان بود. 
* * *

جنگ آغاز شــده بود و ما مدرســه 
مي رفتیم. اما حال و هواي شهرها تغییر 
مي كرد. مدام اخبار جنگ را مي شنیدیم. 
هرروز در تلویزیون رزمنده هاي نوجواني 
را مي دیدیم كه هم سن و سال من و دیگر 
دوستان دبیرســتاني ام بودند. خیلي از 
نوجوان ها ثبت نام مي كردند و به جبهه 
مي رفتند. ســن من هم كم بود، اما اسم 
مــرا آقاغالم رضا، یکــي از بچه محل ها 
با التماس نوشــت. فردایــش باید كپي 
شناسنامه و رضایت نامه ي پدر و مادرم 

را مي بردم. 
گفتن به پدر و مــادر و راضي كردن 
آن ها كار بســیار ســختي بــود كه با 
اصرار هــاي فــراوان ایــن كار را كردم. 

فردایش با كپي شناسنامه و رضایت نامه 
به مسجد رفتم و قرار شد سه شنبه روز 
حركت باشد. تا سه شــنبه دل توي دلم 
نبود. ترســم از این بود كه مادر و پدرم 
پشیمان شوند و نگذارند به جبهه بروم. 

باز هم بــراي خرید نــان مي رفتم و 
مســیر نانوایي تا خانــه را از كوچه هاي 
گوناگــون امتحان مي كــردم. این بار از 
كوچه باغ رفتم. خانه ها را مي دیدم. مثاًل 

خانه ي حاج محمد كــه از بزرگان محل 
بود. لباس هاي خوب مي پوشــید و مثل 
ژنرال ها بــود. به پنجره هــاي خانه اش 
نگاه مي كردم و به این فکر مي كردم كه 
یك بار چه بالیي سر این پنجره  آوردیم. 
نمي دانم چرا به تابســتان هاي گذشته 
فکر  كردم و خاطره اي در ذهنم زنده شد؛ 

بادبادك سازي هایمان. 
براي ســاخت بادبادك بــه حصیر 

نیــاز داشــتیم. از خانه هــاي قدیمي 
متروك حصیر پیــدا مي كردیم. با آن ها 
بادبادك مي ســاختیم و به دل آسمان 
مي فرســتادیم. اما همیشــه حصیر دم 
دســت نبود. آن روز دیدم كه چند نفر 
دارند براي پنجره هاي حاج محمد حصیر 
نو مي زنند و من در عالم بچگي حساب 
مي كردم بــا این ها چند تیــر و كمان و 
بادبادك مي شود ســاخت. توي همین 
فکر ها بودم كه مردي از آن باال فریاد زد: 

»چي مي خواي بچه؟«
- هیچي داشتم رد مي شدم.

* * *
نان را به خانه بردم و به دست مادرم 
دادم، بعد رفتم در كوچه. دوستانم مجید 
و سعید را دیدم به آن ها گفتم كه در راه 

یك عالمه حصیر دیده ام.
گفتند: »كجا؟«  

گفتم: »حاال نه،  فردا  مي گویم.«
گفتند:»هرچــه گشــتیم این جاها  

حصیر گیر نمی آید.«
سعید پرسید: »حاال چندتا هست؟«

گفتم: »صدتا... دویست تا...«
* * *

فردا صبــح آن هــا را دم در خانه ي 
حاج محمد بردم و آن گنج تازه پیداكرده 
را بهشان نشان دادم. چشمشان گرد شد!

مجید نگاهی بــه حصیرها انداخت 
و گفت: »عجــب حصیرهایی... چه قدر 

سفید و تمیزند.«
ســعید گفت: »خب دســتمان كه 

نمی رسد. چه طوری برداریم؟«
مجید گفت: »كله پوك! دستمان هم 
برســد، حاج محمد بفهمد كه پوستمان 

را می كند!«
باألخره نقشه ریختیم و با یك چاقوي 
اره اي، بندهایشان را بریدیم و حصیرهاي 
سفید را برداشتیم. البته آن روزها آن قدر 
كوچك بودیــم كه نمي دانســتیم این 
كار دزدي و كار بســیار نادرستي است. 
خالصه حصیرها را برداشتیم و پا به فرار 
گذاشــتیم و بعد هم حصیرها را در باغ، 

پنهان كردیم.

امروز كه جاي خالي حصیر را دیدم 
و چون مي خواســتم بــروم جبهه، باید 
حاللیت مي طلبیدم. تصمیم گرفتم به 
نزد حاج محمد بروم و عذرخواهي كنم. 

بنده ي خدا آن حصیر را زده بود كه 
آفتاب به خانه اش نیاید. اآلن مدت ها از 
آن اتفاق می گذرد. راستی چه شد كه من 
امروز از این جا رد شدم؟! به هرحال قبل از 
رفتن به جبهه باید حاللیت مي طلبیدم.

 با این كه  چند ســال بزرگ تر شده 
بودم، ولی باز هــم از هیبت حاج محمد 
مي ترســیدم. قیمت حصیر را پرسیدم. 

حدود هفتاد هشتادتومان بود.
 به خانه رفتم و پس اندازم را برداشتم 
كه الی كتابم گذاشته بودم. تابستان ها 
واكس مي زدم و این پول، نتیجه ي كارم 
بود. حــاال باید به خانــه ي حاج محمد 

مي رفتم و حاللیت مي طلبیدم. 
در زدم. خودش در را باز كرد و با ترس 
و لرز سالم دادم و تعارفم كرد كه به داخل 
بروم. ماجرا را با هزار لکنت تعریف كردم. 
حاج محمد گفت: »از اول هم مي دانستم 
كار شماســت، اما به پدرتــان چیزي 
نگفتم.« خواستم پول را به او بدهم، اما 
گفت: »پول را در جیبت بگذار!« و گفت: 

»همان روز حاللت كردم.« 
بعد گفت: »داري مــي روي جبهه، 

شاید پول الزمت شد.«
سه شــنبه با كاروان مسجد به جبهه 
رفتم. سه ماه بعد به ما مرخصی  دادند و 
ما به تهران برگشتیم. همیشه خاطره ي 
دیدار حاج محمد توي ذهنم بود. وقتی 
هم در راه برگشــت بودیم، با خودم قرار 
گذاشتم ســري به او بزنم. از راه آهن با 
اتوبوس به سمت خانه آمدم. از اتوبوس 
پیاده شدم و از سر خیابان، پیاده به سمت 

خانه راه افتادم.
دم میــدان اول،  اعالمیه اي روی تیر 
برق كنار خیابان توجهــم را جلب كرد. 
جلو رفتم؛ خشکم زد. تصویر حاج محمد 
بود. از تاریخ مرگش یك ماه مي گذشت. 
به چهر ه اش خیره ماندم. انگار داشت به 

من لبخند مي زد.

حصیر
  مجيد قيصری )هنجنی(

در میان جنگلی خیلی بزرگ
خانه ی شیر و پلنگ و خرس و گرگ

هرکسی مشغول کار خویش بود
فکر هرکس کار و بار خویش بود

روزی اما فیل ما، هنگام کار
با دماغش جابه جا می کرد بار

خواست بردارد کمی الوار را 
کرد با خرطوم خود این کار را 

ناگهان خرطومش از جا کنده شد 
فیل از این کار خود شرمنده شد 

اتفاقًا رد شد از آن جا کالغ 
گفت: قارقار پس کو آن دماغ؟

فیل فوری کرد خود را جمع و جور
گفت من انداختم آن را به دور

چون دماغم بود قدری مبتذل
من برای خوشگلی کردم عمل

دوست دارم صورت چون ماه را 
این دماغ تازه و کوتاه را 

الغرض با قار قار آن کالغ
پخش شد اخبار داغ آن دماغ 

صبح روز بعد وقتی آفتاب
سر زد و برخواست فیل ما ز خواب

دید حیوانات جنگل پشت در
صف کشیده شیر و ببر و گورخر

وقت از فیل محل می خواستند 
اکثراً وقت عمل می خواستند 

فیل هم ناچار شد مشغول کار
مشتری ها یک به یک در انتظار

کند از جا گوش یک خرگوش را 
بعد از آن هم کند دم موش را 

فیل ما بی هیچ خون ریزی و درد
گردن زرافه را کوتاه کرد 

پوزه ي میمون شبیه مار شد 
ببر خود را رنگ زد، کفتار شد 

بود یک جراحی خیلی خفن
چال رو گونه های کرگدن

راه راه گورخر شد ناپدید
پوست تمساح را قدری کشید

از لب پف کرده، جنگل گشت پُر
چون که الگو  بود لب های شتر

اسب آبی آن شکم را آب کرد
هیکلش را مثل یک سنجاب کرد

در تن طاووس دیگر پر نبود 
هیچ کس شکل خودش دیگر نبود 

با گمان این که زیبا می شدند 
کم کمک شکل هیوال می شدند 

قصه ی ما که به این جایش رسید 
ناگهان از خواب فیل ما پرید 

گفت پس در خواب بود این ماجرا 
هست در صورت دماغ ما به جا

شکر! حیوانات ما اهل دل اند
دوستانم توی جنگل عاقل اند 

از عمل کردن پریشان نیستم 
ای خدا شکرت که انسان نیستم!

از عمل  تا عمل 
  مهدي مرداني
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تصويرگري: ديميتري موآ
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گاهی فکر می کنیم زندگی پیش از دوچرخه چه شکلی بوده. 
پیش از آن که به مطلب و صفحه و نوجوان فکر کنیم، پیش از آن که منتظر 
باشیم تا پنج شنبه شود و دوچرخه بیاید... پیش از آن که با شما دوست 

شویم. 
انگار همیشه دوچرخه بوده. شما بوده اید. 

اصاًل انگار هزار سال است که دوستیم، دوستاِن جان! 
چه قدر با هم حرف زده ایم. اندازه ی هزاااااار شماره...

اما هنوز که حرف هایمان تمام نشده! 
اصاًل دوستاِن جان همین طوری اند. هزاران حرف دارند با هم، اما در 

میان هزاران حرف، فقط بعضی حرف ها اختصاصی است.
 همان هایی که نمی شود به کسی گفت جز به دوستاِن جان! 

یک حرف از هزاران حرف! 
حاال، بعد از هزارمین شماره ی دوچرخه
دوچرخه منتظر حرف های شماست. 

منتظر آن یک حرف که فقط و فقط به دوچرخه می خواهید بگویید.

* مسابقه شماره ي هزار، برای همه ي نوجوان ها، همه ي دوستان 
دوچرخه و همه ي خبرنگارهاي افتخاري همه ي دوره هاست و همه 

مي توانند در آن شرکت کنند.
* مهلت شرکت در مسابقه تا 15 شهریورماه 1399 است.

* مي توانید آثارتان را پست کنید یا به ای میل یا موبایل دوچرخه 
بفرستید. 

صندوق پستی: 19395-5446 
docharkheh@hamshahri.org :ای میل

موبایل:  09334121489

يكـــ حرف از هزاران
مسابقه ي ويژه ي شماره ي 1000

از  ايــن قســمت  اين بــار و در 
مجموعه ي مكافات نامه، به مناســبت 
21 مردادمــاه و روز جهانــي نوجوان،  
قرار است درباره ي يكي از سخت ترين، 
عجيب ترين، پيچيده ترين،طوالني ترين، 
ناراحت كننده تريــن، دردناك تريــن و 
ترين ترين مكافــات روزگارمان حرف 
بزنيم. يعني امكان ندارد از يك نوجوان 
بپرســيد مهم ترين مكافات زندگي اش 
چيســت و نگويد »نوجواني«! حاال اگر 
هم نگفت، ممكن اســت حواسش پرت 
باشد و يادش نباشد، اما شك نكنيد كه 
در عالم مكافات، مكافاتي ترين مكافات 
عالم همين نوجواني ماست. اين مكافات 
آن قدر بخش هــاي متنوعي دارد كه در 
اين شماره نمي توانيم به همه ي جوانب 
و بخش هاي آن رسيدگي كنيم، اما فعاًل 
در حد وســع مي كوشــيم يكي اش را 

واكاوي كنيم!
در حقيقت نوجوانــي از همان اولش 
يك مكافات بزرگ است. يعني از همان 
حدود 12سالگي كه شــروع مي شود تا 
حاال هروقتي كه تمام  شــود. نمونه اش 
اين كه شماي نوجوان نوعي را نه كودك 
حساب مي كنند و نه بزرگ سال. يعني 
خــدا آن روز را نيــاورد كه قرار باشــد 
مامان جان و باباجانمان از سنمان براي 
اثبات حرفشــان مايه بگذارنــد. آخر تا 
12سالمان تمام شود اين ابزار اهريمني 
را در دســت مي گيرند و تا تقي به توقي 
مي خورد از اين تكنيــك ناجوانمردانه 

استفاده ي سوء مي كنند! 

يعني فرض كنيد در دوران پســا يا 
پيشــاكرونا به مامانتــان بگوييد: »من 
حوصله ي خونــه ي عمواينــا رو ندارم. 
هردفعه مي آم اون جا عمو ســر به سرم 
مي ذاره و مسخره ام مي كنه. من مي مونم 

خونه.«
در چنين موقعيتي مامان جانتان به 
ابروهايش زاويــه ي 45درجه مي دهد و 
تا حد امكان آن ها را به باالترين نقطه ي 
پيشاني اش مي برد و با چشماني گردشده 
رو به شما مي گويد: »وا! مامان جان! اين 
چه حرفيه؟ تو ديگه بزرگ شــدي. بچه 
كه نيســتي. عمو تو رو دوست داره كه 
باهات شــوخي مي كنه. تو كــه نبايد از 
شوخي هاي عموت ناراحت بشي. بايد با 

عموت دوست باشي.«
و بعد از اين مكالمــه به اجبار راضي 
مي شــويد به خانه ي عموهوشي برويد 
و با خودتــان مي گوييد، مــن كه ديگر 
بزرگ شــده ام، پس بايد با عمويم مثل 
يك دوست رفتار كنم. بعد خداي نكرده 
وقتي عمويتان، اول يكي مي زند پشتتان 
و بعد يك نيشگون دردناك از شكمتان 
مي گيرد و مي گويــد: »خوب به خودت 
رســيدي ها عموجون... حســابي چاق 
شدي... مي خواســتم لنگه ي در خونه 
رو هم بــرات باز كنم كــه از درمون رد 
بشــي...«، بعد هم هارهارهار به ريش و 
سبيل تازه سبزشده تان مي خندند، شما 
برمي گرديد و مثل يك شوخي دوستانه 
محكم مي زنيد پشت عموي شوختان و 
مي گوييد: »چاقــي از خودته عموووو... 

درس پس مي ديم استاااااد!«
آن جاســت كه ابروهــاي باباجانتان 
آن قدر به ســمت پايين خم مي شود كه 
انگار نوكش به مردمك چشمش برخورد 
ريزي مي كند و با اخم و تخم و ناراحتي 
و اندكي تا قسمتي عصبانيت سرتان داد 

مي كشــد: »خجالت بكش بچه! آدم كه 
با عموش اين طــوري حرف نمي زنه!« و 
شما مي مانيد و معماي الينحل اين كه 

اآلن بزرگ ساليد يا بچه سال.
يا مثاًل درباره ي غذا، باألخره هركسي 
ذائقه اي دارد و يك سري غذاها را دوست 
دارد و يك ســري را نه. اما خدا آن روز 
را نياورد كه بــه مامان جانتان بگوييد: 
»مامان من آلواســفناج دوست ندارم.« 
چــون  مامان جانتــان بــا ترش رويي 
مي گويد: »خجالت نمي كشي؟ 16سالته! 
بچه كه نيستي كه ادا در مي آري من اين 
رو مي خورم اون رو نمي خورم. همينيه 

كه هســت، مي خواي بخور، مي خواي 
گشنه بمون!« و شــما ناچار مي شويد 
علي رغم ميــل باطني و شــكمي تان، 
خورش آلواســفناج را با عالقه و لبخند 
بخوريد كه از اين منطقه به ســالمتي 
عبور كنيــد. اگر هم حــس كنيد هنوز 
عبور نكرده ايد مجبور مي شــويد عكس 
بشقابتان را بگذاريد در اينستاگرام و يك 
كپشــن پرمالت درباره ي طعم خوش 
نوجواني با خورش آلواسفناج بنويسيد 
و زيرش هم هشــتگ بزنيد #بهترين_

غذاي_دنيــا و#نخورده_از_دنيا_نري 
يا #بخوري_مشتري_مي_شي و البته 

#نه_به_چيپس -پنير!
از اين دست مثال ها آن قدر زياد است 
كه مطمئنم هركدامتان يك دوجينش 
را داريد كــه برايمان تعريــف كنيد. از 
برخوردهايــي كه شــما را در يك خأل 
نگه مي دارد و تا پايــان نوجواني تان هم 
نمي فهميد باألخره شما اآلن كودكي را 
رد كرده ايد يا هم چنان بچه ايد و درنهايت 
حق اظهار نظر، حق انتخاب، داشــتن 
ســليقه و... را داريد يا نداريد. پس ديد 
مكافاتي ترين مكافات عالم  چه بود؟ بله! 
صد در صد نوجواني! البته اين تازه اولش 

است. بقيه اش را بعد تعريف مي كنم.

  علي مولوي

مكافاتنامه!

ك واالس
: كِر

رگري
تصوي

و مكـافات!نوجواني 


	page01
	page02
	page03
	page04
	page05
	page06
	page07
	page08

