
IS
S

N
 1

73
5-

57
45

 

ويژه ي  نوجوانان، سال بيستم، شماره ي 1017، پنج شنبه 13 آذر 1399،  17 ربيع الثاني 1442،  3 دسامبر 2020، ضميمه ي شماره ي 8101  همشهري

ري
شه

هم
ي 

مه 
زنا

رو
س 

عك
و 

شي
 آر

ل/
عاد

نا 
: م

س
عك

2

5

چرخ اولگاهی بايد چشم ها را بست...
  طوبا ويسه

پاييزجان، سالم
 من اين جا هستم. پشت پنجره از طبقه ي ششم اين ساختمان دارم شما را مي بينم 

كه نارون هاي خيابان را زيبا كرده ايد.
 من اين طور كه متوجه شــده ام، ديگر از قرنطينه بيــرون نمي آييم، بلكه از يك 

قرنطينه، وارد قرنطينه ي ديگر مي شويم.
 از اواخر سال گذشته كه متوجه شــديم پاي كرونا به كشور ما هم باز شده است، 
از همان روزها فكر مي كرديم فوق فوقش يك ماهي هســت و مي رود. نرفت... گفتيم 
تابستان كه بشود، هوا كه گرم بشود، گورش را گم مي كند؛ نكرد... هرروز قوي تر شد 

و ما مانديم.
 يك نفر در اينستاگرام نوشــته بود: »كروناي عزيزم، يك بهار، يك تابستان، يك 
پاييز و يك زمستان را ديدي... از اين پس همه چيز جهان تكراري است. پس گورت  
را گم كن!« البته اصل اين كالم از »نيما يوشــيج«، شاعر بزرگ ايراني است كه براي 
يك سالگي فرزندش نوشــته بود: »پسرم؛ يك بهار، يك تابســتان، يك پاييز و يك 

زمستان را ديدی... از اين پس همه چيزِ جهان تكراری ست.«
به هرحال اين حالت قرنطينه، بدجوري حال ما را گرفته است. 

 پاييزجان، چندوقت پيش مادرم داشــت كتابي مي خوانــد. او مي گفت: »اين 

كتاب درباره ي يك خانواده در جنگ جهاني دوم   اســت كه ازترس سربازان آلماني  
در زيرزميني كوچك و بدون نور، روزها و ماه ها مخفي شده  بودند.« مادرم مي گويد: 
»اين خانواده، قبل تر در يك خانه ي بزرگ و زيبا با پنجره هاي پرنور زندگي مي كردند. 
مادر خانواده براي اين كه اين وضع را براي فرزندانش قابل تحمل كند، به فرزندانش 
مي گفت: چشم هايتان را ببنديد و به چيزهاي زيبا فكر كنيد. مي گفت مثاًل ما در كنار 
دريا هستيم كه آسمانش صاف و آفتابي است. نور زيبايي همه جا را روشن كرده است. 
ما داريم از زيبايي دريا لذت مي بريم... اين ابتكار عمل مادرخانواده، خيلي كمكشان 

كرده بود تا بچه ها وضعيتشان را تحمل كنند.«
پاييزجان، حاال بعضي وقت ها كه به كرونا  فكر مي كنم و به اين كه  ديگر نمي توانم 
به مدرسه بروم و ديگر نمي توانم با دوستانم بعد از مدرسه، كلي پياده روي كنم و بستني 
بخورم و چه و چه و چه... چشم هايم را مي بندم و به چيزهاي خوب فكر مي كنم. مثاًل 
تصور مي كنم كه كرونا نيست و ما در يك پارك پردرخت با دوستانم ورزش مي كنيم. 
يا فكر مي كنم در حياط مدرسه نشسته ام و ساندويچ هاي فالفل بوفه ي مدرسه را با 
سس قرمز گاز مي زنم. يا مثاًل دوشنبه روز آش است و بوفه ي مدرسه، آش مي دهد. 
يك كاسه آش رشته ي داغ خريده ام و مي خورم... آره پاييز جان؛ گاهي بايد چشم ها را 

بست و به چيزهاي خوب فكر كرد. 

مارادونای
 بدون ترمز!
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كله پاچه هاى 
آنالين! 

گفت وگو با »ایکو کادونو«

آن زن جادوگر
  با  گربه ى سياه
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از پاســاژها و خيابان ها به سايت ها و 
پيج ها كوچ كرديم؛ خريدهاي اينترنتي 
كه از قبــل آغاز شــده بــود، يك باره 
مهم ترين و در بعضي مواقع، به تنها بازار 

براي خريدهاي ما تبديل شدند. 
در ماه هاي تاخت و تاز كرونا، كاالها 
هم عجيب و غريب شــدند. مثاًل يكي 
از ســايت هاي خريد و فروش آنالين، 
حراج كله پاچــه زد! و در هرســفارش 
چنددســت كله پاچه فروخت! حاال از 
جوراب و مسواك و كاله و قرص ژلوفن 
 گرفته تــا لپ تاپ هــاي چندميليوني 

و... 
ما بــه اين بــازار اعتمــاد كرده ايم. 
براي همين اســت كه حتي مغازه هاي 
معمولي كوچك هم دست به كار شدند 
تا فروش آنالين داشــته باشــند. البته 
در همين روزها، پليــس فتا هم از مردم 
مي خواهــد  در خريدهــاي اينترنتي 

مراقب كاله بردارها باشند.
نشــاني فروشــگاه هاي آنالين را از 
هرجايي مي توانيــم پيدا كنيم، اما مهم 
اين است كه آن ســايت ها يا صفحه ها 
معتبر باشند، چون قرار است اطالعات 
بانكي و نشــاني محل زندگي خود را به 
آن ها بدهيم. بعضي از اين فروشــگاه ها 
مراحل گوناگون بســته بندي و ارسال 
خريد را براي مشتريان پيامك مي كنند. 
بهتر است اين فروشــگاه ها را انتخاب 
كنيم و نشــاني دقيق ســايت را داشته 

باشيم و در گوگل جست وجو نكنيم.
پليس فتا در اين زمينه توصيه هايي 

دارد:
1. فروشندگان دارای اعتبار را انتخاب 

كنيد.
2. در جست وجوی مدارك واقعی، مانند 
جزئيات نشاني و شــماره ي تلفن برای 

برقراری ارتباط باشيد.

3. سياست فروشندگان در حفظ حريم 
شــخصی و بازپرداخت مبلــغ كاال را 

بررسی كنيد.
4. از روش های مناســب و ايمن برای 
پرداخت پول در اينترنت استفاده كنيد 
تا در صورت عدم تحويل كاال از اطالعات 

مالی و بانكی شــما تا حدی محافظت 
شود.

مطمئن شويم
در خريــد از وب ســايت، اول دقت 
كنيد كه نشــاني ســايت بــا حروف 
»اچ تي تي پــي اس« )//:https( آغــاز 
شــده باشــد. يكی ديگر از فاكتورهای 
اعتمــاد بــه فروشــگاه های اينترنتی، 
وجود »اس اس ال« )SSL( در ســايت 
اســت. وب ســايت هايی كه اس اس ال 
 )URL( »مجهزند، در كنار »يــوآرال
آن ها، آيكوني به شكل قفل نمايش داده 

می شود. 
پليس امنيــت فضاي مجــازي به 
كاربران سايت هاي خريد و فروش آنالين 
توصيه مي كند كــه در مرورگر خود به 
دنبال نشانه ی قفل )Padlock( باشند 
و با كليك بر روی قفل، هويت فروشنده  
را بررســی كنند و ببينند آيا شناسه  ي 
امنيتی آن ها در نشاني درست و واقعی 
ثبت شــده اســت يا خير. البته ممكن 
اســت اطالعاتی كه توســط قفل روی 
صفحه ظاهر مي شود، كپی از تصوير قفل 

ديگري باشد. بنابراين بايد به دنبال قفلی 
)Padlock( باشــيد كه در پنجره ي 

اصلی خود مرورگر وجود دارد. 
»نمــاد اعتماد الكترونيــك« هم از 
اولين مواردي است كه بايد بررسي شود 
و عموماً در پايين ســايت می توان آن را 
پيدا كرد. وقتــی روی لوگوي »اينماد« 
در فروشگاه ها كليك كنيد، شناسنامه ي 
آن ها در يك پنجره جداگانه با نشــانی 
enamad.ir قابل مشاهده خواهد بود. 
حتي مي توانيد خودتان به سايت اينماد 
مراجعه كنيــد و با جســت وجوی نام 
فروشــگاه ببينيد آيا چنين فروشگاهی 
معتبر است يا نه؟ هم چنين بايد توجه 
داشــته باشــيد كه مجوز اينماد برای 
فروشــگاه های اينترنتــی، تاريخ انقضا 

دارد. 

قبل از خريد
بعضــي از فروشــگاه هاي اينترنتي، 
نشاني حضوري هم دارند. بعضي ها فقط 
يك صفحه در اينستاگرام هستند، ولي 
شــما اعتماد مي كنيد، چون دنيا تغيير 
شــكل داده و خريد اينترنتی بخشی از 

اين دنيای جديد است.
اما يادتان باشد:

1. قســمت نظرها را حتماً بخوانيد 
و بعد از خريد، نظر خودتــان را در اين 

بخش بنويسيد.
٢. اگر در اينستاگرام خريد مي كنيد، 
مي توانيد از فروشــنده بخواهيد عكس 
كاالي مورد نظرتان را دوبــاره برايتان 
ارسال كند. خيلي وقت ها عكس كاال با 
آن چه براي ما فرستاده مي شود متفاوت 

است. 
3. موقــع خريد، دقــت كنيد تمام 

اطالعات كاال نوشته شده باشد.
٤. پليس فتا هشدار مي دهد كه اگر 
شــرايط يك معامله خيلی بيش از حد 
عالی به نظر برســد، احتماالً حقه ای در 
كار است. در اينترنت به بررسی اطالعات 
درباره ي اين شركت بپردازيد و بررسی 
كنيد كه آيا شخصی قباًل با اين مشكل 

مواجه شده است. 

هم خطر هم فرصت
»سميرا زارع«، كارشــناس آي تي 
به هفته نامــه ي دوچرخــه مي گويد: 
»هرمحيط كســب و كار، هم شــرايط 
خطــر دارد و هم فرصت. شــما وقتی 
حضوری خريد هــم می كنيد، ممكن 
اســت براي يك كاالي 20هزارتوماني 
تا 200هزار تومان پول بدهيد. پس در 
خريد حضوری هم ممكن اســت سرت 
كاله بگذارند. اما بزرگ ترين مشكل اين 
صفحه ها، مي تواند هك كردن سرورها 
باشــد و كاله بردارهايي كه بي اعتمادي 

مي آورند.
البته از نظر نرم افزاری پيشرفت های 
جديدی صورت گرفتــه و درصد خطا 
و اشــتباه در دنيای مجازی پايين آمده 
اســت. اما هيچ وقت در محيط آي تی، 
امنيت كامل نيست و ما فقط می توانيم 

درصد خطاها را پايين بياوريم.
از طرف ديگــر بانك ها بخشــي از 
مشــكل پرداخت هاي اينترنتي را حل 
كرده اند؛ مثال خطايــي كه رخ مي دهد 
مبلغ پرداختي شــما تا ٧2ســاعت به 
حسابتان برمی گردد. استفاده از برخي 
اپليكيشــن ها هم براي خريد مي تواند 

كمك كند. 
موضوعي كه در بانك ها و درگاه هاي 
بانكي هميشه مطرح مي شود، اين است 
كه چگونــه می توانيم ريســك يا خطر 
را پايين بياريــم و هيچ وقت نمی گويند 
صفر كنيــم. چون امكان پذير نيســت. 
در بانك هــا يك ايزوي امنيت هســت 
كه همه ي بانك ها بايد داشــته باشند 
و همين ايــزو، ريســك ها و خطرهای 

احتمالی را كاهش می دهد.«

كله پاچه هاى آنالين! 
بررسي امنيت خريدهاي اينترنتي در دوران كرونا

  نفيسه مجيدي زاده
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از سال 1992 ميالدي، سوم دسامبر به انتخاب سازمان ملل متحد به عنوان روز جهاني كم توانان يا معلوالن نام گذاري شده است. به اين 
ترتيب امروز، روز 1۰۵ هزار و ۸9۶ دوست نوجوانی است كه در ايران با ناتوانی جسمی در كنار ما زندگی می كنند. در چنين روزي بهتر است 
آگاهی  مان را درباره ي اين دوستانمان باال ببريم و بدانيم چگونه بايد محيط بهتری در مدرسه و حتی محله برايشان آماده كنيم. در اين صفحه، 
پنج داستان واقعی درباره ي معلوليت را از نوجوان هايي در كشورهای گوناگون دنيا می خوانيم و مي فهميم چگونه تنها با كمکی كوچک مثل 

مدرسه رفتن، زندگی شان تغيير كرده است. 

فرار از تبعيض
»جان«، ۱۳ساله و اهل ناکورو در غرب کنیاست. او دانش آموز کالس هشتم در 
آکادمی هاي بین المللی بريج است. جان سال ۲۰۱۵ میالدي به بريج ملحق شد؛ 

پس از اين که با تبعیض و حتی ردشدن از مدرسه هايی روبه رو شد که آدم هايش 
نمی توانستند پشت ويلچر، شخصیت بااستعداد، باهوش و سرزنده ي او را ببینند. جان 

در کودکي به فلج اطفال مبتال شد و اآلن يكي از پاهايش از آن يكي کوتاه تر است.
درس محبوب او علوم است، چون دوست دارد بداند هرچیزی چگونه کار می کند و 

زمانی که مدرسه را تمام کرد می خواهد در دانشگاه نايروبی درس بخواند تا مهندس 
شود. معلمش، »نینا وانگره« می گويد: »جان، دانش آموز شگفت انگیزي است؛ 
بهترين شاگردي که هرمعلمی در هرزمانی می خواهد داشته باشد. او مثل پسرم 

است و باور دارم که او در آينده به مرد بزرگی تبديل خواهد شد.«

ماتا،  خانه نشيبن �بود
»ماتا« ۱۴ساله و اهل کامبوج است. او با جمجمه اي 

بزرگ متولد شد. مادرش می گويد: »فكر می کرديم ماتا 
توانايی يادگیری ندارد، بنابر اين وقتی مشغول کار در 

مزرعه بوديم، او را در خانه می گذاشتیم.«
ماتا فلج شده و خانه نشین بود، تا اين که يك خیريه ي 
بین المللی، هزينه ي معلم خصوصی ماتا را پرداخت. 

زماني که ماتا به مدرسه رفت تا با بچه های ديگر امتحان 
دهد، در بین ۴۲ دانش آموز کالس، رتبه ي چهارم را 

به دست آورده. حاال مادر ماتا از تصمیم او برای ادامه ي 
تحصیل حمايت می کند و می گويد: »از سال قبل، ديگر 

نیازی نیست ويلچر ماتا را تا مدرسه هل بدهم، چون 
هم کالسی هايش هرروز به او کمك می کنند.«

هنرمندى از شهرى �استانى
امیر، هنرمندي ۱۶ساله و اهل پالونگ است؛ شهر ی باستانی در جنوب 
نپال. امیر بدون توانايی استفاده از دست ها و پاهايش متولد شد و براي 

همین وقتي بزرگ تر شد، از دهانش برای نقاشی کردن و نوشتن شعر 
استفاده کرد. پس از زلزله های ويرانگر سال ۲۰۱۵ میالدي در نپال که 

خانه  ي امیر را ناامن کرده بود، يك مؤسسه ي  خیريه ي معلولیت در هلند 
او را حمايت کرد تا به پايتخت نپال، يعني کاتماندو نقل مكان کند و حاال در 

کاتماندو، امیر خودش را به عنوان نمادی نپالی ثبت کرده است. 
امیر، يادگیری زبان انگلیسي را شروع کرد. او آرزو دارد سفر کند تا ببیند، 
ياد بگیرد و بیش تر نقاشی بكشد. امیر در خانه آموزش می بیند و معلمش 
هر روز به او سر می زند. او زماني مي خواست در خانه بنشیند و رنجش 
را سرکوب کند: »به جاي اين که با ديگران درباره ي دردم صحبت کنم، 

می خواستم درباره ي اين نقاشی ها صحبت کنم.« 
اما امیر آرام آرام به يك الگو تبديل مي شود و با اين کار، عقايد اشتباه را 

به چالش مي کشد؛ عقايدي که در رابطه با قابلیت ها و پتانسیِل کودکان و 
بزرگ ساالن معلول وجود دارد. 

استخوان هاى شيشه اى ريچارد
در ارتفاعات تپه های شهر »کیتو« پايتخت اکوادور، »ريچارد« را پیدا خواهید کرد 
که با مادرش »مارينا« و برادر  ۱۵ساله اش »آرماندو« زندگی می کند. او اختاللي 
ژنتیكی به نام استخوان زايی )تشكیل ناقص استخوان( دارد که به عنوان بیماری 

استخوان شكننده هم شناخته می شود.
او می گويد: »من نمی توانم بدوم، بپرم يا تاب بازی کنم، چون استخوان هايي 

شیشه ای دارم.«
بنابراين ريچارد بايد وقتی با دوستانش در بیرون از خانه است، بسیار مراقب 

باشد. او عاشق مدرسه و بهترين دانش آموز کالسش است. آموزش باعث شد 
رؤياهای ريچارد با معلولیتش محدود نشوند. او آرزو می کند روزی به آسمان ها 

برود و بتواند تمامی دنیا را ببینید. 

وقتى زندگى آدهيامببو تغييبر كرد
»آدهیامبو «، دختر نوجوان کنیايی است. در کودکي به فلج اطفال 
مبتال شد که باعث ناتوانی های فیزيكی در او شد. آدهیامبو خیلي 

ناراحت بود که توانايی رفتن به مدرسه را ندارد و احساس تنهايی 
می کرد. اما زماني که يك گروه فعال در زمینه ي آموزش هاي 

فراگیر به او کمك کردند تا به مدرسه برود، زندگي اش تغییر کرد. 
حاال آدهیامبو، هر روز  به مدرسه مي رود و به کمك معلمش خانم 

ريسِپر، پیشرفت زيادی کرده است. 
 او آرزو دارد خیاط شود و مغازه اي براي خودش باز کند. آموزش 

به آدهیامبو، امید داده است.  او درباره ي مدرسه رفتنش 
می گويد: »برای اولین بار، احساس کردم فردی هست که به او 

عالقه دارم... کسی که وقت گذاشت و از من درباره ي وضعیت 
رفاهی ام پرسید.«

خانم ريسپر می گويد: »وقتی آدهیامبو درسش را شروع کرد، 
خیلی خجالتي بود، اما حاال بسیار سرخوش و شوخ است. به او و 

پیشرفتش افتخار می کنم.«

آموزش، چراغ دلشان را روشن كرد
به مناسبت روز جهاني معلوالن

 ترجمه ي طاهره نمرودي
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»ایکو کادونو«، نویسنده ی ژاپنی، 
سال هاست برای کودکان و نوجوانان 
کتاب های تصویــری و غیرتصویری 
می نویســد. او دکتــرای ادبیات 
انگلیســی دارد و تا حاال بیش تر از 
200 کتاب و مقاله نوشــته است. اما 
بیش تر شهرتش به خاطر کتابي به نام 
»ســرویس تحویل کی کی« است؛ 
داستانی که در سال 1985 میالدی 
نوشــته شــد و »هایائو میازاکی«، 
کارگردان معــروف انیمه های ژاپنی 
بر اســاس آن انیمه ای به همین نام 

ساخت. 
»کی کی«، جادوگر نوجوانی است 
که مجبور می شــود مستقل زندگی 
کنــد و به همین دلیل از وســیله ی 
جادویــی اش برای پرواز اســتفاده 
می کند و یــک پیــک هوایی راه 

می اندازد. 
ایکو کادونو بعدهــا چند کتاب 
دیگر با شــخصیت کی کی نوشت و 
مجموعه ی کتاب ها و فعالیت هایش 
در حوزه ی ادبیات کودک و نوجوان 
باعث شد در ســال 2018 میالدي، 
برنده ي جایزه ی هانس کریســتین 
اندرسن شود. حاال هم بد نیست پاي 
صحبت هاي او بنشــینیم و دنیا را از 

نگاه او تماشا کنیم.

کدام لحظه یا اتفاق باعث شــد 
تصمیم بگیرید نویسنده شوید؟

در زمان دانشجویی ام، دو سال در برزیل 
زندگی کردم. روزي یکی از استادانم از من 
خواســت متنی درباره ی کودکان برزیلی 
بنویسم. من عاشق نوشــتن شدم و حاال 
که بیش  از 60ســال از آن زمان می گذرد، 
هیچ وقت از نوشتن داستان  خسته نشده ام.
از تجربیات شــخصی تان هم در 

داستان هایتان استفاده می کنید؟
در دو سالی که در برزیل زندگی کردم، 
فهمیدم آزادانه زندگی کــردن یعنی چه. 
در برزیل انواع و اقشــار گوناگونی از مردم 
زندگی می کنند و من در میان همه شــان 
دوستانی داشتم که بعدها از شخصیتشان 
در داستان هایم استفاده کردم. همین طور 
از جنگ جهانی دوم. تجربه ای را که از زمان 
جنگ داشــتم، از دید یک دختر 10ساله 
و در قالــب رمانی به نام »تونلــی از میان 

چوب ها« نوشتم.
معموالً چه طور شــروع به نوشتن 

می کنید؟
قبل از هرچیــز چند تصویر ســاده از 
دنیایی را نقاشــي مي کنم کــه در تخیلم 

شکل گرفته. از دل این تصویرها، شخصیت 
اصلی ام شــکل می گیرد و بعــد همه چیز 

شروع می شود.
درباره ی کی کی برایمان بگویید. 
جرقه ی داستانش چه طور در ذهنتان 

زده شد؟
وقتــي دختــرم »ریو« کوچــک بود، 
نقاشــی هایی از زن جادوگری می کشید 
که با یــک گربه ی ســیاه، روی یک جارو 
ســوار اســت و به این طــرف و آن طرف 
می رود. معمــوالً از جارویــش یک رادیو 
هم آویزان بود. بــا خودم فکر می کردم که 
چه قدر جالب اســت آدم بتواند پرواز کند 
و هم زمان به موسیقی مورد عالقه اش هم 
گوش دهد. وقتی ریو 12ساله شد، تصمیم 
گرفتم داستانی بنویســم درباره ی دختر 
12ساله ای که با گربه ی سیاه و جارویش به 
این طرف و آن طرف پرواز می کند. هنوز هم 

نقاشی هاي دخترم را نگه داشته ام.
وقتی قــرار شــد از روي کتاب 
کي کي، انیمه ساخته شود واکنشتان 

چه بود؟
من در زمان کتاب هــای چاپی به دنیا 

آمده و بزرگ شده ام. طبیعی است که کتاب 
را بیش تر از انیمه دوست داشته باشم. اما 
وقتی دختــرم آن را دیــد و ازش تعریف 
کرد، مشتاق شــدم ببینمش. مخصوصاً 
از این  خوشــحال بودم که هایائو میازاکی 
آن را ســاخته بود. اگرچه انیمه با کتاب، 
تفاوت هایی داشــت، اما از آن آگاه بودم و 
به طور کلی از دیدنش لــذت بردم. خیلی  
از مردم بعد از دیدن انیمه به سراغ کتاب 
رفتند و آن را خواندند. من هم می خواهم 
بگویم لطفــاً کتاب را بخوانیــد، چون در 

بخش های زیادی با انیمه تفاوت دارد. 
پس از 35سال از انتشار کتابتان، 
امروز ایــن کتاب در کشــورهای 
گوناگون ترجمه و چاپ می شــود. از 

این بابت چه احساسی دارید؟
به  خاطر انیمه ي کي کي و نمایش هایی 
که از روی کتاب ســاخته شــده، تقریباً 
همه ی دنیا کی کی را می شناسند. در ژاپن 
چهار نسل از بچه ها کتابم را خوانده اند، اما 
از این که در حال حاضر بچه های انگلیسی ، 
ســوئدی، ایتالیایــی و... هــم می  توانند 
کتــاب را بخوانند، هم مــن و هم کی کی 

خوشحالیم.
در حال حاضر مشغول نوشتن چه 

کتابی هستید؟
دو کتاب در دســت نوشتن دارم. یکی 
»نیمه جادوگر« نــام دارد کــه درباره ی 
دختری اســت که فقــط می تواند نصف 
ماه را ببیند و کتاب دیگــری که به نوعی 
خودزندگی نامــه به حســاب می آیــد و 
درباره ی این اســت که چه طور یک دختر 
پــس از تمام شــدن جنگ جهانــی دوم، 

زندگی اش را می گذراند.
نکته ی دیگری هست که بخواهید 

به مخاطبانتان بگویید؟
امروزه دنیا درگیر مشکالت پیچیده ای 

اســت. فکر می کنم کتاب خواندن باعث 
می شــود دنیایی در ذهنتان شکل بگیرد 
که آن را با کلمات خودتان و تخیل خودتان 
ســاخته اید و چنین چیزی برای هرکسی 
الزم است. پس کتاب های زیادی بخوانید 
و از داســتان خواندن لذت ببرید تا دنیای 
کلماتتان گسترده شــود و یک واژه نامه ي 
شخصی در تخیلتان ایجاد شود. مطمئنم 
همین واژه نامه ي شــخصی زندگی تان را 

نجات می دهد.

گفت وگو با »ايکو كادونو«، نويسنده ی ژاپني، برنده ي جايزه ي هانس كريستين آندرسن

آن زن جادوگر با گربه ى سياه
  ترجمه ي نيلوفر نيك بنياد



5 پنج شنبه، 13 آذرماه 1399، سال بيستم، شماره ي 1017، ضميمه ي روزنامه ي شماره ي 8101 همشهري 

سؤال: خانم مشاور، سالم!
كروناي لعنتي، مــادرم، عزيز دلم را از مــن گرفت و من 

نمي دانم چه طور با اين غم كنار بيايم. لطفاً مرا كمك كنيد.
اميرعباس از تهران

جواب: اميرعباس عزيز، سالم! 
حادثه ی از دست دادن عزيزان برای همه تلخ و ناگوار است 
و هركسی در اين شرايط حق دارد سوگواری كند و سنگينی 
غم خود را گاهی با سکوت و گاهی با گريه با دوستانش تقسيم 

نمايد. 
برخی افراد شايد ناآگاهانه سعی در قبول نکردن آن حادثه 
دارند و از صحبت كردن در مــورد آن دوری می كنند. حتي 
گاهی  از دســت زمين و زمان عصبانی هستند و تمام انرژی 
خود را صرف تنفر از روزگار بی وفا و نااميد شــدن از زندگی 
می كنند. شــايد به اين روش می خواهند غــم عميق خود را 

فراموش كنند.

مرور زمان كمك می كند كه غم ازدست دادن آن عزيز را 
بيش تر باور كني و احساسات دردناكی چون اندوه و حسرت 

و ترس را تجربه نمايي.
گذراندن همه ي اين مراحل كاماًل طبيعی است؛ اما آن چه 
بايد بدانی اين اســت كه از احساسات عميق خود نمی توانيم 
فرار كنی يا آن ها را كاماًل از ياد ببري. بهتر است در وجودت 
فضايی را برايش باز و با اين احساس هرچند تلخ، آشتی كنی.

به خاطر داشته باش، مادر مهربان و فداكاری كه سال ها در 
كنارت بوده، آرزو دارد تو را در ادامه ي راه، اميدوار و پرتالش 
ببيند. پس برای برآورده كردن آرزوی قلبی او، غم خود را در 
آغوش بگير و سعي كن به مسير زندگی ات با اميد ادامه دهي.

شما نوجوانان مي توانيد سؤال هاي خود را براي 
مشاور دوچرخه بفرستيد.

موبايل دوچرخه:09334121489
docharkheh@hamshahri.org

  فاطمه سادات اخوت،  كارشناس ارشد روان شناسي 

در آغوش گرفتن غم!
سين سالم، جيم جواب!

  A. J. Jubatus در جنــوب 
قاره ي آفریقا

  A.J. Hecki در شــمال غربی 
قاره ي آفریقا

  A. J. Soemmerringi در 
شمال شرقی قاره ي آفریقا

  A. J.Venaticus از شــمال 
قــاره ي آفریقــا تــا شــبه قاره ي هنــد كــه 

امروزه تنها در ایران وجود دارد.

ايــن ســطرها، بخشــي اســت از 
وصيت شــاعرانه ي »بيــژن نجدي« در 
مجموعه داســتان »يوزپلنگاني كه با من 
دويده اند«. زماني در كتاب فروشــي كار 
مي كردم و عاشــق فروختــن اين كتاب 
بودم؛ با ايــن طراحي جلد زيبــا كه اثر 
»ابراهيــم حقيقي« اســت. از آن زمان 
به بعد، محال اســت نام »يوزپلنگ« به 
گوشم بخورد، اما ياد اين كتاب و عنوان 
مشــهورش نيفتم. فردا، چهارم دسامبر، 
روز جهاني يوزپلنگ اســت كه امســال 
به خاطر ســال كبيســه، مصادف شده با 
چهاردهــم آذرماه. وقتي ايــن روز را در 
تقويم خواندم، باز هم ناخودآگاه ياد اين 
كتاب و اين تعبير شاعرانه از هم نشيني با 

يوزپلنگان افتادم.
احتماالً همــه مي دانيــم يوزپلنگ 
چيست، چه شکلي اســت و چرا اهميت 
دارد. احتمــاالً همــه آن را بارهــا روي 
پيراهن تيم ملي فوتبــال ايران ديده ايم 
و همــه مي دانيم چرا چنيــن روزي در 
تقويم جهاني ثبت شده تا از انقراض اين 
حيوان منحصربه فرد و بي نظير جلوگيري 
شود. اما شــايد هيچ وقت فرصت نشده 
به طور جدي درباره ي ويژگي هاي خاص 
ســريع ترين حيوان كره ي زمين مطالعه 
كنيم. پس چه فرصتي بهتر از امروز و در 

آستانه ي روز جهاني يوزپلنگ.
* * *

به طور كلی در دنيا پنج گونه يوزپلنگ 

مهرماه امسال، »مهدی اهلل پور« 
مدیركل حفاظت محیط زیست 

خراسان شمالی از درخواست مردم 
محلی برای احداث راه در میاندشت، 
زیستگاه یوزپلنگ آسیایی ایران خبر 
داد. اتفاق بسیار خطرناكي براي بقاي 
یوزپلنگ ایراني كه با واكنش مدیركل 
دفتر زیستگاه ها و امور مناطق سازمان 
حفاظت محیط زیست و انجمن یوزپلنگ 

ایراني همراه شده است.

به مناسبت روز جهاني يوزپلنگیوزپلنگانیکهبامندویدهاند

  علي مولوي

»يك سهم به مثنوي موالنا/ دو سهم 
به »ني« بدهيد/ و مي بخشم به پرندگان/ 
رنگ ها، كاشي ها، گنبدها./ به يوزپلنگاني 
كه با من دويده اند،/ غار و قنديل هاي آهك 
و تنهايي/ و بوي باغچه را/ به فصل هايي كه 

مي آيند/ بعد از من...«

يا چيتا وجــود دارد كه فقط تفاوت هايي 
جزئــي از نظر رنــگ دارند و بــا توجه 
به موقعيــت جغرافيايي زيستگاه شــان 
دسته بندي مي شوند. مثاًل يوزپلنگ هايي 
كه در مناطــق بياباني خشــك زندگي 
مي كننــد، خــز روشــن تر و خال هاي 
كوچك تــري دارند، امــا يوزپلنگ هايي 
كه در چمنزارهاي آفريقاي جنوبي پيدا 
مي شــوند، خزي تيره رنگ با خال هاي 
بزرگ تر دارند و البته كمي هم از نظر جثه 

بزرگ ترند. 
يوزپلنگ آســيايي گونه اي است كه 
در حــال حاضر فقط در نواحــي بياباني 
ايران زندگي مي كند و بــه همين دليل 
به يوزپلنگ ايراني هم شناخته مي شود. 
يوزپلنگ ايراني از انواع يال دار و بســيار 
زيباي يوزهاست، اما متأســفانه امروزه 
تعداد بسيار كمي از آن ها باقي مانده اند و 
خطر انقراض اين گونه بسيار جدي است 

و نياز به هم ياري همگاني دارد.
يوزپلنگ ها بدن بلند و باريکي دارند، 
با پوســت خز مايل به زرد كه خال هاي 
سياه كوچکي روي آن ديده مي شود. اين 
پوست خز باعث شده كه اغلب يوزپلنگ را 

با پلنگ اشتباه بگيرند. 
يوزپلنگ ها، ُدم بلنــدي با طرح های 
حلقه ای دارند كه به تعادل و تغيير جهت 
سريعشــان كمك می كند. سر كوچك 
و چشــمان برجسته شــان هم به آن ها 
اين امــکان را مي دهد كه بهتــر بتوانند 

چمنزارهای اطراف خــود را برای يافتن 
شکار رصد كند و در عين حال به راحتی از 

ديد طعمه پنهان شوند.
يکــی ديگــر از ويژگی هــای خاص 
ظاهری چيتاها، خط اشــکي سياه رنگ 
است كه گوشــه ي داخلي چشم شروع 

مي شــود و در امتداد بينی، تا گوشــه ي 
دهان كشيده شده است. 

معموالً يوزپلنگ بيــن 115 تا 136 

ســانتی متر طول دارند و وزنشان حدود 
40 تا 65 كيلوگرم اســت. طول عمر اين 

پستانداران بين 10 تا 12 سال است.
يوزپلنگ ها سريع ترين حيوان كره ي 
زمين هستند. سرعت فوق العاده ي آن ها 
به دليل فيزيك خاص بدنی شــان است؛ 
پاهاي پشتي قوي و استوار، ستون فقرات 
انعطاف پذيــر و عضالنــي و پنجه هايی 
تيز و محکم. اين ويژگي ها باعث شــده 
يوزپلنگ ها بتوانند در مدت كوتاه ســه 
ثانيه، به سرعتي در حدود 112 كيلومتر 
در ساعت برســد؛ اين ســرعت حتی از 
شتاب يك ماشين اســپرت هم بيش تر 
است. جالب است بدانيد زماني كه چيتاها 
با سرعت كاملشان می دوند، فاصله ي بين 
گام هايشان به شش تا هفت متر می رسد 
و در اين فاصله، پای يوزپلنگ تنها دوبار 

زمين را لمس می كند!
يوزپلنگ هــا تنها گربه ســان بزرگی 
هســتند كه نمی توانند غرش كنند! اما 
صداهاي گوناگوني ايجــاد مي كنند كه 
گاهي از فاصله ي يــك و نيم كيلومتري 

هم شنيده مي شود.
توله ي يوزهــا هم موهــای بلندی 
دارنــد كه از گردنشــان تــا انتهاي دم 
می رسد. اين موها به اســتتار آن ها در 
برابر شــکارچی هايي مثل شير و كفتار 

كمك می كند.
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  سيدسروش طباطبايي پور

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

اين يادداشت ها، روزنگاري هايم است از ماجراهاي من وگروه مافيا در روزهاي قرنطينه كه در دفتر 
خاطراتم مي نويسم؛ باشد كه بماند به يادگار براي آيندگان!

اي واي بر اسيري...

شنبه ؛ هشتم آذر

مارادونای بدون ترمز!

دفترم! مارادونا، هيچ وقت بازيكن محبوب من نبود؛ خشونت،  قاچاق، فرار مالياتي،
 فرار از دست پليس و... اما من هم مثل خيلي از عاشقان فوتبال، عاشق ديدن آن لحظاتي بودم كه 
توپ، عين چسب، به پايش مي چسبيد و او هم با آن قد و وزن، عين فرفره، در چپ و راست زمين 

مي چرخيد و خط مياني و دفاع و دروازه بان حريف را به هم مي پيچاند و بدون ترمز، به سمت دروازه ي 
حريف مي رفت و گروپ؛ توي دروازه!

اما ماجراي جام جهاني سال 1986 و ُگلي كه مارادونا، با دست به پيتر شيلتون، دروازه بان بلند قامت 
تيم انگلستان زد، هم چنان فكر مرا به خود مشغول كرده. اگر من مثل مارادونا بر سر اين دوراهي قرار 
مي گرفتم، چه مي كردم؟ يك مسير به پيروزي و كسب افتخار براي كشور و سرزمينم ختم مي شود؛ اما 
الزمه اش، دروغ و تقلب و ُگلي است كه با دست وارد دروازه ي انگلستان مي شود كه حق مارادونا 
و تيم ملي و كشور آرژانتين نبود. اما مسير ديگر، صداقت بود كه مارادونا، خودش اعتراف مي كرد كه 

توپ به دستش خورده و داور هم گل را نمي پذيرفت و شايد اين مسير، به قهرماني آرژانتين در آن جام 
جهاني منجر نمي شد. راه اول، حتماً پاياني جذاب  و غرورانگيز دارد و البته مسيري بياباني و خشك؛ و 

راه دوم، پاياني بي آب و علف دارد و البته مسيري دل انگيز و سرسبز!
دفترم، به نظر تو من انساني بشوم كه مسير را فداي هدفش مي كند تا مردي كه براي رسيدن به 

هدفش، هر توپي را با دستش ُگل مي كند!
اما به قول پپ گوآرديوال، مربي منچستر سيتي، بي خيال؛ مهم نيست مارادونا با زندگي 

خودش چه كرد؛ مهم اين است كه او با زندگي ما چه كرد!

يك مدرسه بود و شيطنت هايش، متلك ها و تكه پراني هاي توي كالسش. قبول 
كروناجان! همه ي اين بخش هاي جذاب را از ما گرفتي و تحصيل علم و دانش  را 

كوفتمان كردي... قبول!ديگر به تعطيالت مدرسه چه كار داشتي! 
يكي از لذت هاي سال تحصيلي، وقتي بود كه آذرجان، رخ مي نمود و يا هوا را سياه 

مي كرد و يا كله ي كوه  را سفيد! آن وقت دلمان خوش بود شايد شبي بخوابيم و صبحي 
از صداي سوز برف  از خواب ناز بپريم و شتابان، به طرف شبكه ي خبر سيما بدويم 
و واي خدا.... فيتيله گويان و چكمه پوشان، خودمان را وسط گلوله هاي برفي بببينيم 
كه از چپ و راست، نوش جان مي كرديم و... يادش بخير؛ در آن روزهاي خاطره انگيز، 
پدرجان گرامي كه خودش هميشه يك پايه ي شيطنت است، مجبور بود شال و كاله 
كند و بار سفر ببندد و با حسرت، به ما جماعت دانش آموز نگاه كند و به سوي اداره ي 
محترم برود. اما حاال دنيا برعكس شده! دوهفته اي است دولت فخيمه، كل كشور را 
به خاطر بيداد كروناتعطيل كرده، آن وقت من مجبورم سر ساعت هفت، در صبح گاه 
آنالين مدرسه حاضر شوم و دِر اتاقم را جوري ببندم كه نكند آقاي معلم، صداي ُخر ُخر 

پدرجانم را بشنود. اي خدا؛دردم را به كه بگويم! حاال و در اين روزهاي كرونايي، 
انگار اگر سنگ هم از آسمان ببارد،  زمين و زمان تعطيل را تعطيل مي كنند؛  اما ما 

بچه مدرسه اي هاي بيچاره را... اصاًل نكند ما را فراموش كنند؛  
اي واي بر اسيري ، كزياد رفته باشد...

ماجراي متين و فرزند خواندگي اش، هم چنان فكر مرا به خودش مشغول كرده. بعد از 
چند روزي كه متين كمي آرام تر شد و فضاي خانه شان، از حالت توفاني به نسيمي ماليم 

بدل گشت، باألخره گروه مافيا را تحويل گرفت و 
سر ساعت پنج عصر، چراغش سبز شد:

من: بابا اي ول... حاال بابا و مامانت انگار واقعي نيستن و زدي به تيپ  و تارشون، 
رفقات كه واقعي بودن! چرا اين يه هفته ما رو تحويل نمي گرفتي؟

متين: اردل؛ بي خيال! ماجرا خيلي جدي تر اين حرف هاست. تو يكهو در اوج نوجواني، 
توي آسمون هايي و هزارتا نقشه براي آينده ت داري؛ بعد يكهو ميان صاف تو چشات نگاه 

مي كنن و مي گن... راستي! ما پدر و مادر واقعي تو نيستيم و تو به كسايي تعلق داري كه اآلن باد 
هوا هستن و معلوم نيست اصاًل باشند يا نباشند و شايد 

يك روزي بوزند و شايد تا آخر عمر ت هم نوزند و ...احساس پوچي و بي هويتي داره خفه ام 
مي كنه اردالن جان!

ياور: البته من با بخشي از حرفت موافق نيستم. درسته كه مامان و باباي تو، والدين 
بيولوژيكي تو نيستن، اما تو رو از كوچيكي، عين فرزند خودشون دوست داشتن و هيچ 

محبتي رو از تو دريغ نكردن. مگه حلقه ي عشق و محبت حتماً از خون و ژن آدم ها به هم گره 
مي خوره؟

احمد: حاال چرا گفتن... خب صداش رو هم در نمي آوردن. تو هم آرزوهات رو دنبال 
مي كردي و انگار نه انگار كه پدر و مادر ديگه اي هم داري.

متين: نه بابا... تازه من مي گم چرا زودتر نگفتن... باألخره كه من مي فهميدم 
و اون وقت تا آخر عمر، نمي بخشيدمشون.

من: حاال پاشو خودت رو جمع وجور كن! برو دست مامان و بابات رو ببوس و 
خوش حال باش كه توي يه جاي معلوم، دل دو نفر ديگه هم براي تو مي تپه!

متين: برو بابا... اگه مي تپيد كه من رو رها نمي كردن...!

رهايي!
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می خواستم با این نامه بهت یادآوری 
کنم که زنده بودن تو و رکاب زدن تو برای 
من خیلی ارزشــمنده، چون هروقت تو 
رو روی دکه ی روزنامه فروشی می بینم، 
البــه الی خاطــرات شــیرین و رنگی 
گذشــته ام گم می شــم و باعث می شی 

لبخند به لبم بیاد. 
اولین بار کــه تــو رو از الی ورق های 
روزنامه ی همشــهری پیدا کــردم، برام 
بنفش رنگ بودی؛ رمزآلود و ســحرآمیز! 
مثل یک آهن ربای زنــده، من رو جذب 
خودت کردی و توی یک نگاه عاشــقت 

شدم. 
اون جادویی که در شور و شوق دیدن 
تو وجود داشــت، صبح های پنج شنبه رو 
برای من به رنگ قرمز درآورد. تو اشتیاق 
من بودی برای صبح شــدن تا پنج شنبه 
برســه و من به دیدارت بیــام و صبحم 

به خیر بشه. 
تو با رنگ زردت تونستی شور نوجوانی 
من رو درخشان تر کنی. روزها خورشید 
من بودی و من شــب ها مثل ماه دور تو 

می چرخیدم. 
تو پرنده ی سبز خوش بختی من بودی. 
وقتی بر شــانه ام نشســتی باعث شدی 
آروم آروم جوانه بزنم و رشد کنم و حس 
زندگی رو بیش تر از گذشته تجربه کنم. 

با حضور آبی  رنگــت آرامش رو به من 
هدیه کردی و تونستی راه های ارتباطی 
بین قلبم و کلماتی رو که به زبون می آرم 

باز کنی.
دوســت قدیمی، با قدرت رکاب بزن. 
ما هم پشــت ســر تو می آیم، تا چراغت 

همیشه روشن بمونه. 
به امید روزهای سبز و روشن تو

دوستدار همیشگی تو 
مهسا بهرنگ،31ساله
مسابقه ي »يك حرف از هزاران«
ويژه ي هزارمين شماره ي دوچرخه

نوجوانی ام 
را درخشان 

کردی

کاغذها
خطخطیمیشوند
کاغذهایخطخطی

کتابمیشوند
کتابها

خواندهمیشوند
کهنهمیشوند
پیرمیشوند
ودوباره...

سالهایبعد
ازنوکتابمیشوند

امادرختهایبریدهشده
هرگزدوبارهدرختنمیشوند

ودرمیانصفحاتکهنهو
خطخطی

گممیشود
صدایفریادشکوفهایصورتی

زينب محمدی
از شهرقدس

بهدرختپرازپرندهنگاهیکرد
وآهیسردکشید

تیربرقچوبی
نگين شريفی
14ساله از ايالم

آه
تفاوتعجیبیبود
بینتووبختمن؛

تورفتی،بختمنبرگشت
سارا حسينی فروغ
از استان خوزستان

بخت
ازکجابنویسم؟

سؤالرابیپاسخنگذار
چشمانتظارمبرایدیدنت

برایرسیدنت
بهشوقتو

هزارکلمهردیفکردهام
وتوبهسادگیمنمیخندی!

ابوالفضل بدرکورائيم
ار تهران

سؤال

فریاددرختها

حس می کنم پایبندترین موجود به قرنطینه ام!
در خانه می مانم، نقاشی می کشم.
در خانه می مانم. درس می خوانم.

در خانه می مانم، پازل هزااااار تکه می چینم.
در خانه می مانم،  کتاب کودک طراحی می کنم.

در خانه می مانم...
هووووف!

همه چیز و همه کار در خانه.
خواستم بگویم، من به قولم پایبندم، پرستارجان!

متن و عكس:
زينب علی سرلك
17ساله از پاکدشت

کودک که بودم، بین برنامه های عموپورنگ، چشــمم به اخبــار خورد که خبر از 
حذف کنکور می داد. امسال کنکوری هستم و هنوز هم برنامه های عموپورنگ را نگاه 
می کنم، ولی کنکور هنوز برداشته نشده! از دقیقه ی صفر فروردین ماه امسال، نام من 
از سونیا موالیی به »کنکوری« تغییر کرد. هرجا می روم می گویند تو نوجواني کنکوری 
هستی که اگر کنکور را از دســت بدهی، زندگی ات تباه می شود. اما من نمی خواهم 
افکار و استعدادهایم در سایه ی سیاه ابرغولی مثل کنکور مخفی شود، بلکه می خواهم 

نوجوانی باشم که قرار است آزمونی به نام کنکور بدهد. 
پشت ســد کنکور دانش آموزانی هستند که جمالت ســقراط را حفظ کرده اند، 
اما نمی داند سقراط چرا ســقراط شــد. دانش آموزانی که تمام فکرشان شده متغیر 
مســئله های ریاضی ولی نمی تواند یک مســئله ی کوچک در زندگی را حل کنند. 
دانش آموزانی که تاریخ را خوانده اند امــا از آن درس نگرفته اند. هرآزمونی در زندگی 
درسی به انسان می دهد، اما کنکور درس خاصی برای دانش آموزان ندارد، شاید برای 
مؤسسات کنکور و آزمون های آزمایشی درس هایی داشته باشد که ما از آن بی خبریم!
سونيا مواليی، 17ساله از شهريار

يك حرف
از هـزاران!

کنکور بزرگ
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حرف  من!

تجربه ي من
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میزهای مختلف
با چیزهای مختلف

پیتزایی چاک چاک
پیتزایی پر ز قارچ

آن طرف تر یک نفر
می رود باال

بیست تا نوشابه را با پارچ
با شکم هایی که گردد 

پر ز برگرهای پر
پر ز کاهوهای پاک

با رژیمی سخت و سنگین
از غذاهای سبک

گشته اعصابم تنک
از مصیبت های داغ

بوی خردل، عطر فلفل
رنگ سس

می شوم در دم هالک

آه ای دل
چون که هر شب من فقط

می خورم یک سطل کاهو
من فقط

می خورم با چای ها یک هل فقط
چون رژیمم

چون رژیمم؛ گاه گاهی فست فودی 
خوب می خواهم عزیز

من گلم، من کود می خواهم عزیز
گر چه می دانم سوسیس
زهرماری خوردنی است 

من که می دانم
چیپس ها

خیلی مضر هستند
وای بر دل؛ وای بر دل 

گر چه می دانم چرا
یک مثلث پیتزای پر ز سبزیجات

بهتر است از یک بغل، یک کوه
کالباسی خشک یا بی روح

کالباسی، آخرش اندوه
باز هم در دل 

بندری می خواهم 
و بلغاری و کوکتل...

اندوه! آخرشکالباسی،
  شيالن صالح

احتماالً فكر مي كنيد از تيتر اين قسمت 
از مجموعه ي مكافات نامــه، تا ته ماجرا را 
خوانده ايد؛ اما اشــتباه مي كنيد! شما فقط 
چهار ســطر از اين مكافات را خوانده ايد و 
هنوز كلي از اين يادداشت باقي مانده. پس 
بي خود و بي جهت خودتان را اذيت نكنيد و 

به خواندن ادامه دهيد!
البته كه براي همه تان مســجل است 
كــه كرونا، ايــن كروناي لعنتــي، يكي از 
دردناك ترين، ســخت ترين، عجيب ترين، 
ناراحت كننده تريــن، پيچـــيده ترين، 
طوالني تريــن و ترين تريــن مكافــات 
روزگارمان است. يعني اصاًل مكافات هاي 
كرونا يكي و دوتا نيســت كه بشود شمرد. 
همه مي دانيم كه ايــن ويروس لعنتي چه 
بالهايي برسر بشر، زندگي و مشاغل آورده 
و چه عزيزاني را از بين ما برده اســت. اما 
اين جانب در اين يادداشت فقط قصد دارم 
به يكي از جنبه هاي مكافات وار كرونا، آن 

هم در خانه ي خودمان بپردازم.
موضوع دربــاره ي مادرم اســت... بله 
مادرم... نه نه اشــتباه نكنيد! منظورم اين 
نيســت كه مادرم مكافات اســت! مراقب 
حرف زدنتان باشــيد! منظورم اين اســت 
كه كرونا، مادر مرا هم تغييــر داده و مادر 
پساكرونايي ام تفاوت هاي شگرفي با مادر 
پيشــاكرونايي ام دارد و هرروز هم بر اين 
تفاوت ها افزوده مي شــود. از وقتي كرونا 
آمده مامان  ما درگير وسواس شديد شده 
كه اگر يادتان باشد در گذشته در يادداشت 
»وســواس و مكافات« به اين نوع مهم از 
مكافات پرداخته بوديم. اما اين بار موضوع، 
وسواس كرونايي اســت؛ نه هروسواسي. 

وسواســي كه به شــدت بو مي دهد؛ بوي 
ســفيدكننده، ضدعفوني كننــده و الكل! 
اصاًل وقتي وارد خانه ي ما مي شــويد حس 
بيمارستان بهتان دست مي دهد. همان بو و 
همان حال. البته فعاًل كه اجازه نداريد وارد 
خانه ي ما بشويد. چون در دوران قرنطينه 
هستيم و در به روي همه بسته است؛ حتي 
شما دوست عزيز. بنابراين فقط تصور كنيد 
كه وارد خانه ي ما مي شويد و چنين بويي 

را مي شنويد.
دليلش كه مشخص است، چون از نظر 
مامان جان ما، در اين روزها كه البته اآلن به 
ماه ها تبديل شده، الكل و ضدعفوني كننده 
از نان شب هم واجب تر است. هرچند كه ما 
اصاًل نان هم نمي خريم. يعني دلم لك زده 
براي يك برش نان سنگگ، پنير تبريزي و 
سبزي خوردن. آخ... سبزي خوردن، آن هم 
درش به روي ما بسته است. مامان جانمان 
به خاطر كرونا اجازه نمي دهد از بيرون نان 
يا سبزي خوردن بخريم. زندگي مان شده 
نان لواش صنعتي يا نهايتاً نان ساندويچي 
صنعتي. چون بسته بندي كارخانه اي دارد 
و مامان جانمان مي تواند بسته اش را با آب 
و كف بشــويد. هرچند يكي دو بــار ظاهراً 
بســته ي نان پارگي باريكي داشته و نان ها 
تماماً كف مال شده و به دور افكنده گشتند! 
اما به طور كلي، اصول مامان جانمان تغيير 

نكرده و هم چنان همه چيز را مي شويد.
كاًل خانه ي ما به دو بخش تقسيم شده؛ 
ورودي خانه و بقيــه ي خانه! ورودي خانه 
كه از درگاهي شروع مي شود و تا جاكفشي 
ادامه دارد، منطقه ي زرد است. مثل چراغ 
زرد راهنمايــي و رانندگي. يعني نه ســبز 
است و نه قرمز و تنها وظيفه اش بودن بين 
اين دو رنگ اســت. بقيه ي خانه كه ســبز 
است و بيرون خانه از دم در ورودي به بعد و 

به وسعت جهان، كاًل منطقه ي قرمز است.
منطقــه ي زرِد خانــه، كاركردهــاي 

به خصوصي دارد كه اصلي ترينشــان براي 
ورود ما، يعني اعضاي خانواده و هرچيزي 
كه از بيرون آورده شود، اعم از خريد و كيف 
و كليد و... اســت. البته ناگفته نماند يك 
منطقه ي خاكستري هم داريم كه نزديك 
بالكن اســت و در ادامه آن را هم توضيح 

مي دهم.
وقتي يكي از ما وارد خانه مي شود، بايد 
در منطقه ي زرد بايستد و تكان نخورد. از 
آن جايي كه ما مثل برخــي ادارات از اين 
اتاقك ها يا تونل هــاي ضدعفوني نداريم، 
بايد همان جا بايستيم، لباس هاي رويي مان 
را به صورت كامل درآورده، در سبد لباس ها 
بيندازيم با زيرشلواري و زيرپيراهني، بدون 
حركت بايســتيم تا مامان جانمان ســرتا 
پايمان را مثل همان تونل هاي ضدغفوني، 
اســپري پاش كند! بعد كه حســابي بوي 
مــواد ضدعفوني كننده بــا رايحه ي ليمو 

گرفتيم، اجازه داريــم از همان منطقه ي 
زرد، مســتقيماً به دست شــويي ميهمان 
كه درســت در همان منطقه است برويم 
و يك بار هم با آب و صابون و كف، از نوك 
انگشت دســت تا باالي بازو و برعكس را 
به همراه ســر و صورتمان كاماًل بشوييم. 
بعد از انجام اين مراحل تــازه اجازه داريم 
وارد منطقه ي ســبز شــويم و خودمان را 

خشك كنيم!
خريدها هــم كه در منطقــه ي زرد به 
دو دسته تقســيم مي شــوند؛ خريدهاي 
شســتني و خريدهــاي غيرشســتني. 
خريدهاي شســتني مثل شــير و ماست 
و اين جا بــدون اين كه به جايــي بخورند 
مستقيماً به ســينك ظرف شويي منتقل و 
مورد عنايت مامان جانمان قرار مي گيرند. 
خريدهاي غيرشســتني مثل بســته هاي 
دستمال كاغذي، دستمال توالت، دستمال 

حوله اي و... به منطقه ي خاكستري حمل 
شده و به مدت الزم در قرنطينه مي مانند تا 
درس عبرتي شــوند براي ديگران! راستي 
بايد بعــداً مفصاًل درباره ي »دســتمال و 

مكافات« برايتان بنويسم!
اما اگر فكر كرده ايد دليل بوي خانه ي 
ما فقط همين ورودي خانه است، سخت در 
اشتباهيد. اين فقط يكي از داليلش است. 
يكي ديگرش هم اين اســت كه در 11ماه 
گذشــته، بنده ي شــرمنده، ناچار بوده ام 
هفته اي ســه بار كل كف و مناطق پرتردد 
خانه و پربرخورد از نظر لمسي با دست را 
با انواع و اقسام شوينده بشويم و ضدعفوني 
كنم. از شــما چه پنهان اخيراً احســاس 
مي كنم به خاطر سوءمصرف مواد شوينده 
و سفيدكننده، پشت دست هايم مثل آينه، 
نور را منعكس مي كنند! و در پايان، هشتگ 

#كرونا_بري_ديگه_برنگردي!
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مكافاتنامه!
كرونا و مكـافات!
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