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يك سالم و چند نكته
 اول، چه حال و احول، با درس و مشق ها چه طوري؟ نه، نمي خواهم درس 
و مشق را به يادت بياورم. خواستم از تو خواهشــي كنم. اين كه بروي پنجره  
را باز كني، كمي هواي پاييــزي را تنفس كني. ببيني آيــا نارون هاي كوچه 
برگ هايشان زرد شده است؟ به آسمان نگاه كن، از شكل ابرها خوشت مي آيد. 
خواستم بگويم: اگر خانه ي شما ايوان دارد كه خوش به حال شما كه خانه ي ما 
ايوان ندارد، بروي در ايوان كمي بايستي به گلدان هاي ايوان نگاهي بيندازي. 
اين توصيه ي من نيست، توصيه ي كارشناسان سالمت است كه در روزهايي 
كه بيش تر در خانه هستيد تا مدرسه يا خيابان... حال و هوايتان را كمي عوض 

كنيد. 
دوم، توصيه هــاي دكتر »نادر  نصيــري« چشم پزشــك را در صفحه ي 
دوم دوچرخه بخوانيد. او گفــت: »موقع آموزش آناليــن از طريق مانيتور يا 
گوشي تلفن همراه به چشم ها اســتراحت بدهيد و به نقطه اي دور نگاه كنيد. 
اشك مصنوعي هم براي اين كه چشم شما خشك نشود؛ مناسب است. حتماً 

مراقب مهره هاي گردن هم باشيد.«
ســوم، اين كه بخش مهمي از دانش آموزان از داشــتن گوشي هوشمند 

بي بهره انديا لپ تاپ ندارند يا چه... حتماً شنيده ايد، حادثه اي را كه براي پسري 
كولبر اتفاق افتاد كه براي خريد يك گوشي مجبور به كار شده و آسيب ديده بود. 
اين داستان هم دردناك بود و مي خواهم بگويم مثل او بسيارند.  كاش  مسئوالن 
و گروه هاي مردم نهاد، دست به دست هم بدهند و براي تمام دانش آموزاني كه 

از اين ابزارها بي بهره اند، كاري بكنند.
چهارم، البد مي داني كه در روزهاي گذشته تمام كشور ما به خاطر كرونا در 
وضعيت سرخ قرار داشت. حتي سرخ را هم رد كرده بود و زرشكي شده بود. شما 
به بزرگ ترها يادآوري كنيد كه عدم رعايت مسائل بهداشتي،  وضع را هرروز 
براي همه، مخصوصاً كادر درمان سخت تر مي كند. مراقب خودتان باشيد و به 

بزرگ ترها هم هشدار بدهيد.
پنجم، از حال و هواي خانه ماندن و مدرسه نرفتن بيش تر بنويسيد و عكس، 
تصويرگري و شعر بفرستيد. مطلب هاي زيباي شــما حال دوچرخه را خوب 
مي كند. مي توانيد ويديوهاي كوچكي بسازيد تا در  اينستاگرام دوچرخه كار 

شود.
پس  ما منتظر آثار ارزشمند شما هستيم. مراقب خودتان باشيد. 

 طوبا ويسه

چرخاول

بهمناسبتهفتممهر،روزآتشنشان



گروه ضمائم همشهري ناشر نشريات: 
دوچرخه، استان ها، محله 

نشاني: تهران، خيابان ولي عصرعج
 نرسيده به پارك وي، كوچه ي تورج
 شماره ي14، روزنامه ي همشهري

 )طبقه ي پنجم: دوچرخه(
تلفن :23023100    

سردبير: فريبا خاني
تحريريه: شيوا حريري )چشمه ها(، نفيسه  مجيدي زاده 
)دماســنج(، سيدســروش طباطبايي پــور )مديــر 
 داخلي نشــريه(، علي مولوي )شــهر فرنگ و چرخ فلك(،

پگاه شــفتي )لوح نقره اي(،ياســمن رضائيان )خانه ي 
فيروزه اي(، حسين تواليي )شــعر(، نيلوفر نيك بنياد و 

محمود اعتمادي )عكس(
آتليه: علي مولوي)مدير هنري(، عليرضا صفري )صفحه آرا(، 

ابراهيم رستمي عزيزي )مســئول هماهنگي( و با سپاس از 
بخش هاي مختلف روزنامه ي همشهري

صندوق پستي دوچرخه: 19395-5446
تلفن : 23023534   /   نمابر: 23023591

docharkheh@hamshahri.org :پست الكترونيكي
دوچرخه را آنالين بخوانيد:
  @docharkheh_weekly

newspaper.hamshahrionline.ir
hamshahrionline.ir/service/Children

ضميمه ي هفتگي روزنامه ي  همشهري
وي  ژه ي  نوجوانان

سال بيستم، شماره ي  1008  
پنج شنبه 3 مهر 1399 

صاحب امتياز: مؤسسه ي  همشهري

كودكانكار،تستكروناميدهند

پنج شنبه، 3 مهرماه 1399، سال بيستم، شماره ي 1008، ضميمه ي روزنامه ي شماره ي 8046 همشهري 2

فكرش را هم نمي كرديم روزي به ما 
بگويند برو بنشين سرگوشي يا لپ تاپت 

يا بنشين پاي تلويزيون!
مدرســه ي مجازي يا حضوري فرقي 
ندارد؛ امســال موبايل، تبلــت، لپ تاپ 
يا تلويزيــون، كالس درس و محل حل 
تمرين هاي درســي شــده اند. البته در 
همه ي اين ابزارها هم چشم ها به شدت 
درگيرند و بيش تــر از قبل فعاليت دارند 

و الزم است مراقبشان باشيم.
دكتر »نادر نصيــري«، فوق تخصص 
جراحي چشــم و اســــتاد دانشــگاه 
شــــهيد بهشــــتي در گفت و گــو با 
خبرنگار هفته نامه ي دوچرخه مي گويد: 
»ثابت  شــده نگاه كردن به نزديك، مثل 
كتاب خواندن، تماشاي تلويزيون يا كار 

با موبايل، موجب نزديك بيني مي شود.
زماني كه طوالني مــدت به موبايل يا 
كامپيوتر نگاه كنيم يــا وقتي مطالعه ي 
طوالني داشــته باشــيم، ماهيچه هاي 
چشــم دچار انقباض مي شوند. انقباض 
ماهيچه ها موجب خســتگي و ســردرد 
مي شــود، اما وقتي دور را نــگاه كنيم 
ماهيچه ها شل مي شوند. پس بهتر است 
نوجوانان پس از چنــد دقيقه نگاه كردن 
به صفحه ي كتــاب، موبايل يا تلويزيون، 
چند لحظــه هــم دور را نــگاه كنند تا 

ماهيچه هاي چشمشان ريلكس شود.«
او در ادامه مي گويد: »مشــكل ديگر 
اين كه بچه ها به صفحــه ي مانيتور زل 
مي زنند و پلك نمي زنند كه اشكشــان 
پخش شــود و در نتيجه دچار خشكي 
چشــم مي شــوند؛ پس الزم است دقت 
كنند بدون اين كه پلك زدن برايشــان 

همه ي كــودكان كار مي توانند تســت كروناي 
رايگان بدهند و در صورت نيــاز، تحت درمان قرار 

بگيرند.
»محمدرضا جوادی يگانــه«، معاون فرهنگی و 
اجتماعی شــهرداری تهران در حساب توييتر خود 
اعالم كرد كه انجام تســت كرونا از كودكان كار و 
خيابان تحت پوشش مراكز پرتوي شهرداری تهران 
آغاز شــده و اين اقدام تا پايان همه گيری بيماري 

كوويد19 ادامه خواهد داشت.
به گزارش سايت شهر، در حال حاضر 24 مركز 
پرتو تحت نظر شهرداری تهران در مناطق 22گانه 
در حال فعاليت و ارائه ي خدمات حمايتی و آموزشی 

به كودكان كار و خيابان هستند.
چهارهزار كودك كار و زباله گرد تحت پوشــش 
مراكز پرتوي شهرداری هستند و اين مراكز با آغاز 
سال تحصيلی جديد بر اساس پروتكل های بهداشتی 

كار خود را از سر گرفته اند و اين بازگشايی فرصتی 
شده تا كودكانی كه به مراكز پرتو مراجعه می كنند، 

تست كرونا بدهند.
بر اساس اين گزارش »مالك حسينی«، رئيس 
سازمان مشــاركت های اجتماعی شهرداری تهران 
هم دربــاره ي كودكان زباله گــرد گفت: »كودكان 
كار و خيابان چون در سطح شهر حركت مي كنند، 
شهرداری امكان مداخله ي زيادي ندارد، بنابراين از 
اين كه گزارشی در موارد خاص يا شرايط نامناسب 

داده شود استقبال مي كنيم. 
در صورتی كه مــردم مورد بيماری يا شــرايط 
حادی مشــاهده كنند، می توانند با سامانه ي 13۷ 
تماس بگيرند و در صورتی كه اين كودكان به دليل 
شــرايط كرونا دچار مشكل شده باشــند، سازمان 
مشاركت های اجتماعی شهرداری تهران، آمادگی 

ارائه ي خدمات را به اين گروه دارد.«

شما صلح كردن را بلديد؟ مي گويند »صلح را بايد 
از كودكي آموخت«. البته اين فقط يك شعار نيست! 
عنوان دومين دوره از نمايشگاهي بين المللي است 
كه در گالری زمســتان در خانه ي هنرمندان ايران 

برگزار شده است.
به گزارش خبرنگار هفته نامــه ي دوچرخه، در 
اين نمايشگاه كه به همت انجمن تصويرگران ايران 
و شــورای كتاب كودك، با همكاری دوســاالنه ی 
تصويرگری براتيســالوا برگــزار شــده، آثاری از 
تصويرگران منتخب 19 كشــور جهــان با موضوع 
صلح با انســان، صلح با طبيعت، صلح با حيوانات و 

صلح با جهان به نمايش در مي آيد.
امسال برای شــركت در نمايشگاه »صلح را بايد 
از كودكی آموخــت«، هنرمنداني از  كشــورهای  
آرژانتين، آمريكا، اسلوونی، انگليس، ايتاليا، ايران، 
ايرلند، برزيل، پرتقال، جمهوری چك، كرواســی، 
كره ي جنوبی، كلمبيا، فنالند، سوييس، مجارستان، 
مكزيك، لهســتان و هلنــد دعوت شــده اند. اين 
نمايشگاه تا هشتم مهر، از ساعت 15 تا 20 پذيرای 

عموم عالقه مندان است.

نمایشگاه بین المللی تصویرگری با موضوع صلح 

يكجهانصلحآميز
در مراكز پرتو تحت نظر شهرداري تهران انجام مي شود

گاهى چشمانت را ببند!
تبديل به يك تيك عصبي شود، هرچند 

دقيقه يك بار پلك بزنند.«
عارضه ي ديگري كه دكتر نصيري به 
آن اشاره مي كند، قرمزي چشم است كه 
نگاه كردن بــه نزديك و انقباض عضالت 
چشم، باعث شده سفيدي چشم پرخون 

شود.

دكتر نصيــري درباره ي اســتفاده از 
قطره هاي چشــمي مي گويد: »قطره ي 
چشمي اشك مصنوعي ضرر ندارد، مواد 
نگه دارنده ندارد. كساني كه چشم هايشان 
خسته يا قرمز مي شــود يا در چشمشان 
احساس خشــكي مي كنند، يا احساس 
مي كنند خاك يا مژه توي چشمشــان 

رفته، نياز به اشــك مصنوعي دارند. اين 
قطره ها چشــم را مرطوب مي كند. البته 
قطره هاي يك بار  مصرف اشك مصنوعي، 

بهتر از انواع ديگر آن هستند.«
او بــه نوجوانــان توصيــه مي كند: 
»چشــمتان را ببنديــد، دور را نــگاه 
كنيد، فاصله را رعايت كنيد، پشت ميز 

بنشينيد، ســرتان را طوري بگيريد كه 
مهره هاي گردن و سر در يك خط باشد. 
گردنتان را پايين نيندازيد، چون جمجمه 
سنگين است و مهره  هاي گردن ظريف 
و نازك؛ پس جمجمــه، روي مهره هاي 
گردن فشــار مي آورد و دچار ســردرد، 

گردن درد و البته چشم درد مي شويد.«

  نفيسه مجيدي زاده

گفت وگو با دكتر »نادر نصیري«، درباره ي خطر نزدیك بیني دانش آموزان در آموزش آنالین
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َربِّ ِإنِّي لَِما أَْنَزلَْت إِلَيَّ ِمْن َخْيٍر َفِقيرٌ
پروردگارا، به آن چه از خیر بر من نازل می کنی نیازمندم

بخشی از آیه ی ۲۴ سوره ی قصص

در دنیا خواســتنی های فراوانی وجود دارد. گاهی فکر می کنم آن ها آن قدر 
بسیارند که مثل یک نمایش جذاب پیش چشــم هایم به اجرا درمی آیند. من 
درحالی که عبور می کنم این نمایش را نگاه می کنم. درســت مانند زمانی که 
در سفر هســتیم و در جاده از کنار دیدنی های بسیاری می گذریم. اما در مسیر 
سفر گاهی منظره هایی وجود دارند که توجهم را به خودشان جلب می کنند. از 
آن هایی که از کنارشان رد می شــوم بازهم سر برمی گردانم و از شیشه ی عقب 
ماشین تماشایشان می کنم. این ها همان هایی هستند که شاید به من شبیه اند، 
شاید از جنس خودم هستند که توجهم را جلب می کنند. مثاًل رنگین کمانی که 
باالی کوه هاســت، توده ابری که انتهای دره را پوشانده، درختانی که در بهار نه 
سبز بلکه نارنجی هستند. همیشه از این دست منظره ها در مسیر سفر هست. در 

مسیر سفر زندگی هم از این منظره های خواستنی فراوان است.
زندگی را خواستنی های فراوان پر کرده اند؛ اما باید مراقب باشم که در آن ها 

غرق نشوم. 
ولی چه اشکالی دارد اگر تمام مسیر را ســرگرم تماشای زیبایی ها باشم و از 

این جا، جایی که من ایستاده ام، در مسیر توفان است، در بستر سیل های هراس انگیز. فعال ترین گسل های 
بال همین جا درست زیر پای من است. تنم از خاک است. خانه ام ِگلی است. در و دیواِر خانه های خشت و گلی 

تاب فشارهای بسیار و تحمل بارهای سنگین را ندارند.
این جا در اطراف من کسی نیست که هجوم هرروزه ی بال را تیتر اول رسانه های خود کند. کسی نیست که 
از دیگران به مهر و به هم دلی برایم یاری طلب کند. هرشب زیر نور رنگ پریده ی مهتاب به خویش می نگرم و 
ویرانه های تنم را می بینم، تََرک های روحم را. کار هرشبم آن است که به تنهایی به مرمت خویش بپردازم و 

صبح دوباره از جا برخیزم و در مسیر بالها بایستم.
گاهی حس می کنم خسته ام. آن چنان خسته که میِل به بیداری ندارم. اما با سرزدن سپیده ی صبح، تو 

دوباره از پشت پنجره ها طلوع می کنی و مرا بیدار می کنی.
گاهی فکر می کنم بالها بیش از توان و تاب و تحمل من اند، اما تو بهار پس از زمستان  را به یادم می آوری. 
انگشت اشاره ات را به سمت درخت هایی نشانه می روی که هرسال، اگرچه در عزای برگ هایشان می نشینند، 

از نو، جوانه می زنند و به استقبال بهاری تازه می روند.
هروقت به تو فکر می کنم حس می کنم آبادم. هرقدر هم که دچار ویرانی بوده باشم با یاد تو آبادم.

اسمت دواست. من ترسی از زلزله ها و توفان ها و سیل ها ندارم. نامت را می برم و خشت به خشت تنم را 
از نو می سازم.

تن من ویرانه نیست. یک آبادی در من است. یک آبادی که مرا و مردمان مرا با یاد تو زنده نگه می دارد.

أَْسأَلَُك بَِحقَِّك َو ُقْدِسَك َو أَْعَظِم ِصفاِتَك َو أَْسمائَِك، أَْن َتْجَعَل أَْوقاِتى ِمَن اللَّْيِل َو النَّهاِر بِِذْكِرَك َمْعُموَرًة
از تو می خواهم و به حق خودت و قداســتت و به نام ها و صفات برترت، سوگندت می دهم که همه ی اوقات 

شبانه روز مرا به یاد خودت آباد گردانی
فرازی از دعای کمیل

داشتم فکر می کردم ســال های پیش این موقع 
تازه دو روز از مدرسه گذشته بود، هنوز درگیرودار 
تنظیم ساعت خواب و بیدارشدن های ساعت شش 
بودیم. اما حــاال دو هفته از مدرســه ها می گذرد و 
اگرچه هنوز باید ساعتمان را برای صبح زود کوک 
کنیم؛ اما دیگر از خانه بیــرون نمی زنیم و در صف 
صبحگاهی یواشــکی با دوســتانمان نمی خندیم. 
امســال کوله و کتانی و روپوش معنی ندارد. زنگ 
تفریح و خوراکی های مشــترک معنی ندارد. دیگر 

صدای دل نشین زنگ خانه به گوشمان نمی رسد.
امســال همه چیز تغییر کرده اســت. نمی دانم 
این تغییر بد اســت یا خوب؛ اما این را می دانم که 
حاال فهمیده ام گاهــی تکرارهاي زندگی بســیار 
دل چســب اســت. همان روزها و لحظه هایی که 
از دستشــان از کوره در می رویم اگــر از ما گرفته 
شوند شاید دل تنگشان شویم. و حاال درک کرده ام 
همه چیز می تواند در چشم برهم زدنی زیر و رو شود. 
اتفاق هایی که فکرشان را نمی کنیم همیشه همین 

حوالی هستند و می توانند رخ بدهند.
یادم بینداز البــه الی روال گاه تکراری زندگی، 
دل خوشــی های کوچکم را فراموش نکنم. حواسم 
باشــد آن ها در دل همین زندگي معمولي حضور 
دارند و اگر این تکرار نباشد آن دل خوشی ها هم از 
دســت می روند. یادم بینداز تا دل خوشی ها را دارم 
قدرشان را بدانم چون ممکن است در لحظه از دست 
بروند. حاال که هرآن ممکن اســت اتفاقی بیفتد و 
همه چیز را تغییر بدهد. لطفاً از آن اتفاق های خوب 
برایمان کنار بگذار که وقتــی می افتند حالمان را 

خوب و خوب تر کنند.

يادم
بينداز

�تكرارها و 
دل خوشی ها

آبادم تو  با 
 ياسمن مجيدي

 بهار کاشی

تا حواسم پرت نشود

آن ها لذت ببرم؟ زیبایی ها گاهی حواسم را از اصل کاری ها پرت می کنند. برای 
دیدن پیچ های خطرناک جاده نیاز است از تماشای درخت های نارنجی دره دست 
بردارم. برای ادامه ی راه زندگی نیز نیاز دارم از میان خواستنی ها انتخاب کنم و 

در همه شان غرق نشوم.
خواستنی های زندگی فراوان اند؛ اما تمامشان به یک اندازه ارزشمند نیستند. 
هنر من در زندگی این است که بتوانم از میانشان انتخاب کنم. هنرم در این است 
که بدانم کدامشــان هم در ظاهر و هم در باطن زیبا و ارزشــمندترند. بسیاری 
از خواستنی ها بوده اند که ظاهر زیبایی داشــته اند اما وقتی به آن ها رسیده ام 

فهمیده ام فقط از دور جذاب بوده اند.
من این قدرت را ندارم که همه ی خواســتنی های ارزشــمند را پیدا کنم. 
نمی توانم از ظاهر آن ها درونشان را ببینم و درست انتخاب کنم. من را اگر به حال 
خودم رها کنی حواسم به همه ی منظره های جاده پرت می شود. اصل کاری ها 
را از یاد می برم و حتی شاید اتفاق های بدی برایم بیفتد. من به تو و آن بصیرت و 
بینایی خداگونه نیاز دارم تا راهنمایی ام کنی و بگویی کدام یک از خواستنی ها را 

انتخاب کنم و از کدام یک از آن ها دست بکشم.
در دنیا خواستنی های فراوانی وجود دارد و اگر تو نباشی من در هجوم این همه 
جذابیت غرق می شــوم. اما تو می دانی خیر در کدام یک از آن هاست. در مسیر 
رنگارنگ و پرمنظره ی زندگی، به هر خیری که بر من نازل کنی سخت نیازمندم.

 ياسمن رضائيان
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كاش بعضي ها بدانند آبزيان و  مرغان دريايي و در كل، همه ي 
حيوان ها نيازي به ماسك ندارند! ماسك  طبيعت و دريا را آلوده 
مي كند و مثل كيسه هاي پالســتيكي، بندي مي شود بر منقار، 
دهان، پاي پرندگان و الك پشــت ها. متخصصان محيط زيست 
هشــدار داده اند كه افزايــش مصرف دســتكش های التكس، 
ماســك های يك بار مصرف و ديگر وســايل حفاظتی در برابر 
ويروس كرونا، می تواند موجب تشــديد آلودگی درياها شــود. 
سازمان زيست محيطی اوشنزآســيا واقع در هنگ كنگ، طی 
گزارشی اعالم كرده كه در آب ها و بستر دريا، پسماند ماسك های 
يك بار مصرف مشاهده شــده؛ اين ماسك ها ميان تورهای شبح 
)تورهای ماهی گيری كه در دريا گم شده اند( و خرابه های دريايی 

گير كرده اند. در ادامه ي اين گزارش مي خوانيم: 
ســال های ســال زمــان نياز اســت تــا يك ماســك به 
ميكروپالستيك تبديل شود. امروزه در آزمايش از ماهي هايي 
كه براي مصارف خوراكي استفاده مي شــوند، نمك دريايی و 
حتی قطرات آب دريا، نوعی ميكروپالســتيك يافت می شود. 
»ماســاهيرو تاكمونو«، محيط بان و غواص حرفه اي مي گويد: 

»اخيراً شــاهد افزايش تعداد ماســك های يك بارمصرف در 
سواحل و آب های ژاپن بوده ايم.«

در آن ســوی دنيا هم زباله های پزشكی در سيالب آلودگی 
در سواحل تركيه و اروپا افزوده است. گروهي از افراد دوستدار 
محيط زيست در فرانسه با نام »لورن لمبارد مرپروب«، با انتشار 
پستی در صفحه ي فيس بوك خود اعالم كرد: »با سفارش جديد 
بيش از دو ميليارد ماســك )فقط در فرانســه( به زودی تعداد 
ماســك ها در آب های مديترانه از تعــداد عروس های دريايی 

موجود در اين آب ها بيش تر خواهد شد.«
بســياري از فعاالن محيط زيســت در جهان بــا دعوت از 
شهروندان و دولت ها، اقداماتی را برای حفاظت از محيط زيست 
آغاز كرده انــد و برخي گروه  ها كه در ســواحل فعاليت دارند، 
هشــدار داده اند كه اين تنها آغاز كار است و اگر تغييری ايجاد 
نشود با يك فاجعه ي زيست محيطی واقعی مواجه خواهيم شد.

منبع: گزارش »ماسک های یک بارمصرف و آلودگی اقيانوس ها«، 
خبرگزاری کيودو نيوز ژاپن، ترجمه ي الهه پاك

طبيعت 
ماسك 

نمى خواهد
  بردیا بادپر

نگاهي به آلودگي طبيعت با پسماندهاي روزگار كرونا
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بــرای او هم خیلــی چیزها از 
دوچرخه شــروع شــده است. 
اگرچه از قبــل روزنامه نگار بود و 
داستان هایی هم برای بزرگ ساالن 
ترجمه می کرد، امــا نقطه ی آغاز 
ترجمــه ی کــودک و نوجوانش با 
ترجمه ی داســتانی به نام »خانم 
لنگ دراز« از »جان مارک« شروع 
شــد که در هفته نامه ي دوچرخه 
چاپ شد و بعدها در سال 1386 هم 
در مجموعه ای از طرف مؤسسه ی 

همشهری منتشر شد. 
او حاال مترجمي شناخته شــده 
اســت که کتاب های زیادی برای 
کــودکان و نوجوانــان ترجمــه 
کــرده؛ مثل مجموعــه ی »ناخدا 
سبیل آتشی«، مجموعه ی »خانم 
فینگو«، »زنانی کــه دنیا را تغییر 

دادند« و...
محجوب یکی از داوران فهرست 

الک پشت پرنده است.
به سراغ او رفتیم تا کمی درباره ی 
ترجمه ي کتــاب و ویژگی هایش 

صحبت کنیم.

تازه تریــن کتابي کــه ترجمه 
کرده اید چیست؟

»پَکس« اثــر »ســارا پنی پاکر« که 
داســتان رابطه  ای عاطفی بین روباهی 
به نــام پکس و پســری به نــام »پیتر« 
است. جنگ شروع می شــود و پدر پیتر 

گفت وگو با »نلی محجوب«، مترجم کتاب های کودک و نوجوان

برای مترجم شدن
 باید فـارسی بدانيم

شما هم جور دربیاید. مخاطب باید وقت 
بگذارد و عجله نکند تا انتخاب درستی 

داشته باشد.  
برای تبدیل شدن به یك مترجم 

خوب، چه کارهایی باید بکنیم؟ 
»حســین ابراهیمی« )الوند( به من 
گفته بــود برای این کــه مترجم خوبی 
باشــی، باید زبان فارسی را خیلی خوب 
بدانی. شــاید بتوانید یک فرهنگ لغت 
کنار دستتان بگذارید و متني را ترجمه 
کنید، اما این که چــه واژه ای را و برای 
کدام گروه ســنی انتخاب کنید، بسیار 

مهم است. 
کسی که می خواهد مترجم شود باید 
کتاب بخواند و عبارت ها و ضرب المثل ها 
را بشناســد تا بتواند معادل سازی زبان 
فارســی را درســت انجام دهد. چنین 
شخصی باید آثار کالسیک را با ترجمه ی 
مترجمان پیشکســوتی مثــل زنده یاد 
»نجــف دریابنــدری« بخوانــد و نوع 

ترکیب ها را ببیند. 
معمــوالً از ما خواســته می شــود 
شــعرها را حفظ کنیم، ولــی نوجوانی 
که می خواهد مترجم شود باید اشعاری 

مثل ســعدی را بخواند و بــه ترکیب ها 
توجه کند. یک تمریــن خیلی مهم هم 
این است که نظم را به نثر تبدیل کنید. 
اگر بتوانید مفهوم آن شعر را با کم ترین 
کلمات به طور کامل منتقل کنید، یعنی 

دایره ی واژگانی خوبی دارید. 
این کار بــه روزنامه نگاران هم کمک 
می کند فارسی شان خوب شود. در واقع 
کسی که می خواهد مترجم شود، قبل از 
ترجمه ی یک متن، باید فارسی را تمرین 
کند. نکته ی دیگر هم این اســت که از 
ســؤال کردن نترســید و از دیگرانی که 

بلدند، سؤال کنید. 
یك آرزوی ادبــی و یك آرزوی 

غیر ادبی تان را به ما بگویید.
آرزوی غیر ادبی ام این است که تمام 
بچه های دنیــا در امنیــت و آرامش و 
سالمت باشند و حقوق اولیه و یکسانی 
داشته باشند. آرزوی کاری و ادبی ام هم 
این است که امســال مجموعه ی کتاب 

تألیفی ام برای کودکان را تمام کنم.

  نيلوفر نيك بنياد

مجبور می شود به جنگ برود. پیتر پیش 
پدربزرگش مي رود و ایــن یعنی پیتر و 
پکس دیگر نمی توانند کنار هم باشند؛ 
اما رابطه ی عاطفی شان اجازه نمی دهد 

آن ها این جدایی را تحمل کنند.
پس از پکس منتظر چه کتابی از 

شما باشیم؟
کتابی به نام »کــت گرینه همه چیز 
را می گویــد« که قرار اســت توســط 
انتشارات پیدایش منتشــر شود و یک 
کتاب تصویری است. کتاب های تصویری 
معمــوالً مفهومی را بیــان می کنند که 
گاهی بــرای کــودکان و گاهــی برای 

بزرگ ساالن مناسب اند.
چه طور کتاب ها را برای ترجمه 

انتخاب می کنید؟ 
این روزها شرایط نسبت به قبل عوض 
شده است. ممکن است چند ناشر اقدام 
به چاپ کتابــي کنند کــه هزینه های 
زیادی هم دارد. به همیــن دلیل راحت 
نیست که مترجم با ســلیقه ی خودش 
بــرود کتاب انتخــاب و ترجمــه کند. 
معموالً ناشر کتاب های مورد نظرش را 
تهیه می کند و بعــد به مترجم می گوید 
دوســت داری ترجمه کنی یا نه. در این 
مرحله خالصه ها و نظرات را می خوانم، 
اما اولویتــم جایزه ها نیســت. بیش تر 
به مفهومی که کتــاب می خواهد ارائه 

کند توجه می کنم، چون خیلی وقت ها 
جایزه ها مالک هایی دارند که مورد نظر 

ما نیست.
همان طور کــه خودتان گفتید، 
این روزها بعضی از کتاب ها توسط 
چندین مترجم و ناشر روانه ی بازار 
می شــود. چه طور باید ترجمه ی 

خوب را انتخاب کنیم؟
یکی از راه هایی که می توانیم اعتماد 
کنیــم، مراجعه به فهرســت هایی مثل 
شــورای کتــاب کودک و الک پشــت 
پرنده اســت که در آن افراد متخصص، 
ترجمه هــا را با هم مقایســه می کنند. 
مشــکلی که وجود دارد این اســت که 
معموالً این فهرست ها نسبت به بازار یک 
سال عقب ترند. اما نوجوانان می توانند با 
مراجعه به این فهرست ها و دیدن اسامی 
مترجمانی که اسمشــان بیش تر تکرار 
شده، با مترجمان خوب آشنا شوند یا به 
خود کتاب مراجعه کنند و چند صفحه 
از آن را به صورت تصادفی با ترجمه های 
دیگر مقایســه کننــد و ببیننــد کدام 

برایشان خوانش بهتری دارد. 
معمــوالً مترجم های پیشکســوت 
تجربه ی بیش تری دارند، اما مترجمان 
جوانی هم به تازگی شروع به کار کرده اند 
که خوب ترجمه می کنند. این که کتابي 
جایزه ی فالن کتاب خانه یا فالن ایالت را 
گرفته باشد، مالک مهمی نیست. این که 
هم کالسی شما ترجمه ی یک شخص را 
دوست دارد، دلیل نمی شود با سلیقه ی 

اطراف مزرعه جست و خیز کرده و دویده بود. اما این دویدن ندویده بود، آن هم با تمام قدرت و واقعــی. فقط دور النه و جلو می رفت و بعد از چند دقیقه برمی گشت. پکس هیچ وقت پیر قدم برمی داشــت، اما بعضی وقت ها هم با تمام سرعت به کنار رودخانه برسند. بیش تر راه، پکس با احترام کنار روباه بود و زیاد استراحت می کرد. برای همین فقط توانسته بودند بود که سفر را شروع کرده بودند اما خاکستری سرعتش کم گرمای خورشید از بین مه رقیق بیرون زد. روباه ها ساعت ها 
خالی شــده بود و بوهایی که از دره ی گرم به مشــام پکس حس هایش را برگردانده بود. اما حاال شکمش از تخم مرغ ها آخرین سرعت، سریع بدود. غذای دیروز او را قوی کرده بود و با چمن ها تمــاس پیدا کند تا عضالتش منقبض شــوند و با حاال پنجه هــای زخمی اش خوب شــده بودند. کافی بود چیز دیگری بود.

غذا پیدا می شد. چه قدر با آن ها فاصله داشتند؟می رسید، حسابی گرسنه اش کرده بود. هرجا آدم ها بودند، 

بخشی از کتاب
َپکس

نویسنده: سارا پنی پاکر
مترجم: نلی محجوب

ناشر: انتشارات پیدایش
تلفن: 02166970270

قیمت: 41هزار تومان
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۱۶ قهرمان آتش نشــان ايران را كه 
مي شناســيد؟ همان مرداني كه در ۳۱ 
دی سال ۱۳95، جان خودشان را كف 
دستشان گذاشتند و براي خاموش كردن 
آتش، به ســاختمان پالســکو رفتند: 
بهنام ميرزاخانــی، علی امينی، فريدون 
علی تبار، حسين سلطانی، حامد هوائی 
قوشــچی، مجتبــی كوهی، حســين 
حســين زاده، رضا نظری، رضا شفيعی، 
محســن قديانی، محسن روحانی، ناصر 
مهرورز، عليرضا سفی زاده، محمد آقايی، 

اميرحسين داداشی و علی مستوفی!
 ايــن ۱۶ نفر هــر كــدام زندگی و 
خانواده ای داشتند؛ اما برای نجات جان 

آتش نشانان 
قهرمان 
كشور ما

»مالــی ويليامــز«، اوليــن زن 
سياه پوست آمريکايي بود كه آتش نشان 
شــد. ويليامز كــه نــژادي آمريکايی، 
آفريقايی داشت، تا ســال ۱۸۱۸ برای 
مردي به نــام »بنجامين آيمار« بردگی 
می كــرد. آيمــار تاجر و آتش نشــاني 
داوطلــب در نيويورک بــود. اطالعات 

دقيقي از زندگی ويليامز در دسترس 
نيست، اما اين را می دانيم كه آيمار، 
او را برای پخت وپز و نظافت با خود 
به ايســتگاه آتش نشــانی می برد. 
در يکي از همــان روزها،  كوالكي 
شــديد نيويــورک را درنورديــد 
و اوضاع شهر را آشــفته كرد. در 
آن ايام، شــيوع آنفوالنزا، همه ي 
آتش نشــان های مرد را هم بيمار 
كرده بود و ايســتگاه آتش نشاني 
خالي از مأمور بود. درســت در 
همان موقع،  گزارش آتش سوزي 
اعالم شــد و چون ويليامز، تنها 

در ســال ۱۸۶۴ »كنــراد ديتريش 
ماگيروس«، آتش نشــان آلمانی، فقط 
يک هدف در سر داشت؛ اين كه زندگی 
را برای خود و همکارانش آسان تر كند! 

ساخت اولين ايســتگاه آتش نشانی 
در ايران به سال های دور برمی گردد. در 
سال ۱۲۲۱ خورشيدی يعنی ۱۷۸سال 
پيش، روس ها اولين ايستگاه آتش نشانی 
را در تبريز ساختند كه برج آتش نشانی 
تبريز، از بقايای آن دوران اســت. رفته 
رفته ساخت اين ايستگاه ها كه به آن ها 
»اطفائيه« می گفتند، در ديگر شهر ها هم 
آغاز شد. برای مراقبت و حفظ تأسيسات 
پااليشگاه ها، دومين ايستگاه آتش نشانی 
در مسجد سليمان و بعدي هم در آبادان 

ساخته شد. 
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كسی بود كه قدرت بدنی  الزم برای اين 
كار را داشت، با پيش بند آشپزی راه افتاد 
و در همان كوالک آتش  را خاموش كرد. 
او با شجاعت نشان داد آتش نشان بودن، 
ربطي به جنسيت و رنگ پوست ندارد و 
توانست نام خودش را به عنوان اولين زن 

آتش نشان در تاريخ ثبت كند.

اول�ين زن  آتش نشان

آتش نشان مخترع

تار�يخ آتش نشانى در ا�يران
اما داســتان روز ملی آتش نشــانی 
و ايمنــی در ايــران به ۴۰ ســال قبل 
برمی گردد. هفتم مهــر ۱۳59، زماني 
كه رژيم بعث عراق پااليشــگاه آبادان را 
بمباران كرد، آتش نشان ها مثل هميشه 
وارد صحنه ي جنگ با آتش شــدند. در 
همان لحظه، عراقی ها باز هم پااليشگاه 
را بمبــاران كردنــد و تعــداد زيادی از 
آتش نشانان شهيد شدند. ۲۰ سال بعد، 
يعني در ســال۱۳۷9، ستاد هماهنگي 
امور ايمني آتش نشــاني كشور، هفتم 
مهر را به عنوان روز ملي »آتش نشاني و 
ايمني« پيشنهاد داد كه در شوراي عالي 

انقالب فرهنگي هم به تصويب رسيد. 
آتش نشــانی و نجات جان انسان ها 
محدود به مرزهاي يک كشور يا سرزمين 
نيست؛  خداوند در آيه ي ۳۲ سوره مائده 
مي گويد: »هركس انســانی را از مرگ 
نجات دهد گويا همه ي مردم را از مرگ 
نجات داده اســت.« پس كســی كه در 
هرجايی از دنيا، جــان عزيزش را براي 
نجات انســان ها به خطر انداخته، برای 

همه ي ما قهرماني ارزشمند است.

خيلی از ما دوست داريم در جايی از زندگی مان نقش يک قهرمان را برای ديگران بازي كنيم. اما قهرمان بودن و 
قهرمان ماندن كار راحتی نيست! آن قدر كه بايد بزرگ باشيم تا بتوانيم حتی جانمان را هم در راه هدفمان فدا كنيم. 
بياييد همين حاال فهرستي از قهرمان هايی كه می شناسيم در ذهن مان مرور كنيم، مثل كادر درمان، پليس  و البته 
آتش نشان ها. به مناسبت هفتم مهر، روز آتش نشان، می خواهيم به بخشي از تاريخ اين قهرمانان بي ادعا بپردازيم.

بهمناسبتهفتممهر،روزآتشنشان

وقتىفــرشتهها
بهآتـشمىزنند!

  طاهره نمرودي

آقــای ماگيروس برای رســيدن به اين 
هدف، وســيله ای اختراع كرد كه نامش 
را »نردبــان اولــم« گذاشــت. نردبان 
اولم، نردباني ِكِششــی بــا دو چرخ بود 
كه مي شــد تا ارتفاع ۱۴ متر، از آن باال 
رفت. ايــن اختراع،  انقالبــي واقعی در 
كار آتش نشــانی بــود. با ايــن نردبان 
سيار، آتش نشــان ها می توانستند آتش 
ســاختمان های بزرگ را خيلی زودتر 
خاموش كنند. ساخت اين نردبان سيار 
آن قدر ارزشــمند بود كه توانست مدال 
طالي نمايشــگاه جهانی ويــن را براي 
مخترعش به ارمغان بياورد و اين فناوری 

خيلی زود به تمام دنيا منتقل شد. 

انسان هايی كه در آن ساختمان غافلگير 
شده بودند، همه چيز را فراموش كردند و 

در نهايت شهيد شدند.
»عنايت آزغ« هم جوانی خوزستانی 
اســت كه تا چند وقت پيش در تهران 
دست فروشــی می كرد و يک حادثه او 
را به كار آتش نشــانی كشاند. آزغ وقتی 
كلينيک »سينا اطهر« در ۱۰ تير 99 در 

آتش مي سوخت، آن جا بود.
 او از پشت ساختمان ديد كه تعدادي 
از هم وطنانش در طبقات آن ساختمان 

گير كرده اند و كمک می خواهند. 

آزغ به اين نتيجه رسيد كه اگر منتظر 
رسيدن نيروهای آتش نشان بماند، شايد 
كار از كار بگذرد. پس خودش دست به 
كار شد و دســت خالی تعدادي از مردم 

گرفتار در آن سانحه را نجات داد.
 آزغ اوليــن مأموريتــش را قبل از 
اســتخدام انجام داده بود و به پاس اين 
فداكاری، شهردار تهران از او خواست تا 
در سازمان آتش نشانی كشور،  مشغول 

به كار شود.
 او هم در دوره های آموزشی شركت 

كرد و حاال يک آتش نشان است.

دماسنج



داستانك

وقتی از من می پرسند اهل کجایی؟ دوست دارم بدون نام 
بردن اسم محله، شهر یا کشور خاصی فقط بگویم »زاگرس«. 
انگار وقتی می گویم زاگرس، عروسکي چوبی می شوم در دامن 
دختري ُکرد. رودخانه ای پرخروش می شــوم که ســنگ ها را 
می شکافد تا برسد به گلوی تشنه ای. الالیی ترکی اي می شوم 
و کودکی را خواب می کنم. انگار پدِر پدِر پدرجدم یک درخت 

بلوط بوده در جنگل های زاگرس. 

دوســت دارم بگویم من از جایی حوالــی زاگرس می آیم و 
چه کســی می داند که زاگرس مرتفع را می گویــم یا زاگرس 
کم ارتفاع؟ دامنه هاي غربي را می گویــم یا دامنه های جنوبي 
ایران؟ اصاًل همیــن زاگرس خودمــان را می گویم یا منظورم 

روستای کوچکی است در دورافتاده ترین جای جهان؟
وجیهه جوادی
 از نجف آباد
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میرویوآبمیپاشم
پشتسرت

گنجشکهاباجیکجیک
وبرگهاباخشخش

تنهاییامرایادممیآورند
کارونازچشمهایمآغازمیشود

والوندرویدوشم
سنگینیمیکند

وقتیگفتی:
بعدازمن

مرداینخانه
تویی!

علی ارجونی
15ساله از استان گلستان

فقط مانده بود ضدعفونی کتاب های درسی، که آن هم انجام شد! دیگر بین لیست 
کارهایی که تجربه نکرده ام می ماند یک سفر دور دنیا! 

نه بوی دفترهای رنگارنگ و پاک کن های فانتزی می آید، نه ویترین های رنگارنگ 
مغازه هایی که به پیشواز مدرسه رفته اند. سال تحصیلی شروع شده و صورت دبیرهایم 
را نمی شناســم. دیگر خبری از یادداشــت های یواشکی ســر کالس و طراحی های 
زیرمیزی ام از دست و پا و خمیازه های هم کالســی هایم نیست. دیگر خبری از دفتر 

معاون نیســت. دیگر حتی خبری از زنگ تفریح و زنگ بیــکاری و جمله ی طالیی 
»دبیرها جلسه دارند، نیست!«

نمی دانم اگر می دانستم آخرین باری است که مثل همیشه پا به مدرسه می گذارم، 
سال های قبل، طور دیگری رفتار می کردم؟ سپاس گزارتر، شادتر، با غرغرهای کم تر؟
نگار مطیع
17ساله  از اهواز

مدادرنگی
بهدستگرفتی

تمامبرگهایقلبمرا
زردونارنجیکردی

بعدازرفتنت
پاییزدرمن

ثانیهبهثانیهدارداتفاقميافتد.
نرگس دارینی
از کرج

اتفاق
سنگینی 

الوند

بوی ماه مهر از قاب تلویزیون به مشــام نمی رسد. ســال های گذشته شب قبل از 
شروع سال تحصیلی خواب به چشمم نمی آمد. شاید دلیلش ذوق دیدن روی دوستان 

بود، شاید هم استرس و خستگی فکرکردن به امتحانات. هرچه بود دوستش داشتم.
امسال به جای آماده کردن کیف و جلدکردن کتاب، بسته ی اینترنتی می خرم و سال 
تحصیلی را شروع می کنم. امسال خبری از سوت زدن های ناظم و چرت زدن های بین 
درس ها نیست. دیگر سر کالس ریاضی به بچه هایی حسادت نمی کنیم که در حیاط 

مدرسه ورزش می کردند. 
امسال صدای سرودخواندن بچه ها نمی آید. کتاب های کتاب خانه ی مدرسه دلشان 
برای بچه ها تنگ می شود. با ناراحتی برنامه ی شاد را باز می کنم. برنامه ی شاد را باز 

می کنم و با امید بی ماسک به مدرسه رفتن درس می خوانم. 
سونیا موالیی، 17ساله از شهریار

خورشــید به آرامی نزدیک لبه ی دیوار می شــد. چند آجر از دیــوار افتاده بود. 
سرامیک های حیاط گرم و دل نشین بودند. چندتا از سرامیک ها لق بودند. در غروب 
آفتاب، رنگ برگ های درخت گالبی مشــخص نبود، اما از اندازه ی گالبی ها می شد 

فهمید که رسیده و آبدارند. 
اواخر پاییز سال قبل برای اولین بار درخت گالبی را دیده بود. تا آن روز فقط یک بار 
گالبی خورده بود. شاید امروز برای دومین بار طعم آن را می چشید. مادر گفت: »اول 
اجازه ی صاحب خانه.« گرمای سرامیک ها داشت سرد می شد. در زدند. صاحب خانه بود.
سارا دانش مهراز تبریز
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در طبيعت و حيات وحــش، دو نوع 
شــكارچي پيدا مي شــود؛ يكي آن  كه 
با تفنــگ و گلوله، آرامش و ســكوت 
حيات وحش را برهــم مي زند و ديگري 
آن كه با دوربين عكاسي يا فيلم برداري 
و صبــر و آرامــش، لحظه هــاي زيبا و 
شــگفت انگيز طبيعت را شكار مي كند، 
بي آن كــه به هيــچ موجودي آســيب 

برساند.
»بابي نپتــون«، همان شــكارچي 
لحظه هاست؛ عكاســي كه سال هاست 
تمركــزش را روي مــردم، طبيعــت و 
حيات وحش كنيا گذاشته و عكس ها و 
فيلم هاي مســتند بي نظيري را به ثبت 

رسانده است. 

نگاهي به عكس هاي زيبا و حيرت انگيز »بابي نپتون«

  علي مولوي

شكـارچـي
لحــظهها

او با نشرياتي از فيليپين تا خاورميانه 
گرفتــه و حتي تــا مكزيــك همكاري 
مي كند و لحظه هاي شكارشده ي او در 

سراسر جهان به چاپ مي رسند.
بابي نپتون مدام در ســفر اســت و 
دوربين ها و تجهيزات شكار لحظه هايش 
را در سراســر كنيا مي گرداند. او هرروز 
در صفحــه ي اينســتاگرامش بــراي 
28هزار دنبال كننــده اش، عكس هايي 
خيره كننــده از كنيا را همراه داســتان 
عكس ها به اشــتراك مي گذارد و معتقد 
است داستان ها مي توانند بُعد مسافت را 
پشت سر بگذارند. او مي گويد: »همه ي 
ما داستاني داريم و هركداممان در برابر 

بشريت مسئوليم.«

اگر دوست داريد با اين هنرمند عكاس 
بيش تر آشنا شــويد مى توانيد هفته ي 
آينده، آثار بيش تري از او را در اينستاگرام 

دوچرخه به نشاني زير ببينيد:
  @docharkheh_weekly
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