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کامیونی
 با   بار   مشق های   ننوشته
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١. نمي دانــم داســتان پينوكيــو را 
مي دانيد يا نه؟ اما من  از دست روباه مكار 
و گربه نره ي »پينوكيو« هميشــه حرص 
مي خوردم. من از دست پينوكيوي چوبي 
هم حرص مي خوردم. چه طور مي شــود 
آدم ســكه هايش را بكارد تا درخت پول 
دربيايد؟ فقــط پول نبــود. آن ها به هر 
بهانه اي پينوكيو را از درس و مدرســه و 
پدرش دور مي كردند! حتي اگر بچه مثبت 
هم نباشيم، در اين داســتان نمي توانيم 

طرفدار زوج معروف روباه و گربه باشيم.
2. اين خبــر را خوانده ايد؟ »محمود 
حبيبــي«، مديــركل دفتــر فناوری 
اطالعــات و ارتباطــات وزارت آموزش 
و پرورش نســبت به پيام هايــی كه در 
شبكه ي شاد برای برخی اوليا ارسال و در 
آن خواسته شده وجهی برای تأييد اكانت 

شاد پرداخت شود، هشدار داده است.
3. محمود حبيبــي در ادامه ي خبر 
گفته ما نمی توانيم  روند را متوقف كنيم؛  
چون تعداد پيام ها زياد اســت و ممكن 
است از اين دســت پيام ها هم رد و بدل 
شود. ولی مخاطب بايد خودش هوشيار 
باشد و بداند كه هرپيامی از سوی وزارت 

آموزش و پرورش نيست.
4. حاال كه ممكن اســت هرنوع پيام 
جعلي به اين شبكه راه پيدا كند، الزم است 
خودمان تمام قد، نقش فرشته ي مهربان 
يا اردك يا جيرجيــرك دانا را ايفا كنيم و 
مواظب پينوكيوي درونمان باشيم. چون 
ممكن است در راه اين مدرسه ي مجازي، 
روبــاه و گربه نره هايي ســرراهمان قرار 
بگيرند. يادتان هست چه بر سر پينوكيو 

آمد؟ همان شهربازي معروف و...
5. ولي درســت كه فكــر مي كنم، 
تجربه ي شــناخت پيام هــاي جعلي از 
پيام هاي واقعي در شبكه ي شاد، زياد هم 
بد نيست! ما، اول راه استفاده ي جدي و 
همه جانبه از فضاي مجازي در هرشكل و 
نوعش هستيم. كلي اپليكيشن، برنامه و 
شبكه در اين فضا وجود دارد كه مي تواند 
در خودش نسخه ي به روز شده ي گربه نره 

و روباه مكار را داشته باشد.

مراقب پينوكيوي 
درونمان باشيم!

انسانی در 
شمایل یک ابر
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مصرف ويتامين ها، پروتكل درماني دارد. اين كه به مدت چندهفته يا احتياط كنيد
چندماه استفاده شوند، بايد طبق دستور يا مشورت پزشك  يا متخصص 

باشد. چون ويتامين ها دو نوع اند؛ ويتامين هاي محلول در آب، اگر بيش از 
نياز بدن مصرف شوند، خطر كمي دارند، چون اضافه ي آن ها مي تواند از 

بدن دفع شود. اما ويتامين هاي محلول در چربي كه قابليت جذب شدن در 
چربي هاي بدن را دارند، در صورت مصرف زياد، مي توانند مسموميت زا 

باشند. عالوه براين، ويتامين دي براي برخي بيماري ها مثل بيماران 
 مصرف شود.پاراتيروئيدي و بيماران كليوي  و برخي سرطان هابايد با احتياط

غيير از خورشيد

پس با توجه به شرايط اين روزها نمي توانيم به مقدار الزم از نور خورشيد ويتامين دي 

جذب كنيم. با رژيم غذايي معمولي و مصرف مواد غذايي غيرغني شده هم ويتامين دي 

بدن تأمين نمي شود. البته اآلن بسياري از مواد غذايي را با ويتامين دي غني مي كنند؛ 

محصوالتي مثل ماست، روغن و شير غني  شده با ويتامين دي توليد مي شود كه بهتر 

است اين مواد را مصرف كنيم. اما در كنار اين ها به مكمل درماني هم نياز داريم. در 

كودكي و نوجواني روزي ٦٠٠ واحد بين المللي)IU( ويتامين دي نياز داريم كه مي شود 

١٥ ميكروگرم. در حال حاضر دونوع مكمل با دوز مصرفي روزانه و ماهانه در داروخانه ها 

وجود دارد كه البته بهتر است با مشورت و تحت نظر پزشك  و متخصصصان 

مصرف شود.

از نور

ما به يك تابش مستقيم و بدون واسطه از خورشيد نيازمنديم؛ ابرهاي غليظ، 

گردوغبار، آلودگي و شيشه، مانع از تابش مستقيم خورشيد به پوست ما مي شوند. 

تا جايي كه امكان دارد بهتر است با همان امكانات خانگي از نور مستقيم خورشيد 

استفاده كنيم. اگر خانه مان، بالكن يا پشت بام مشرف ندارد، ساعتي از روز را 

خانوادگي در برابر نور قرار بگيريم و اگر هوا مناسب است، ساعد و ساق پايمان را 

در برابر نور قرار دهيم. اما يادمان باشد كه بين ساعت ١١ تا ١٥، تابش مستقيم اشعه، 

زمينه را براي بروز بيماري هاي خطرناك فراهم مي كند و بهتر است در اين ساعت ها 

مقابل اشعه ي مستقيم خورشيد قرار نگيريم.

كم�يود ويتاميين دى
بروز پيدا مي كند.ام اس و يا ديابت نوع  يك  كه عالئمش بيش تر در سنين كودكي و نوجواني خودايمني مبتال شدند، كمبود ويتامين دي ديده شده است؛ مثل بيماري معدني و كلسيم، روي و آهن نياز دارد. در بسياري از كساني كه به بيماري رشد است و بدن به همه ي مواد مغذي، به خصوص ويتامين ها و مواد هم چنين روي روند رشد قدي نوجوانان تأثير مي گذارد. چون نوجواني سن مي كند و باعث مي شود استخوان هاي قوي و محكمي نداشته باشيم. كرونا پايين بوده است. كمبود ويتامين دي، پوكي و نرمي استخوان ايجاد تحقيقات نشان داده كه سطح ويتامين دِي فعال خوِن بسياري از مبتاليان 

نامش ويتامين آفتاب است؛  در كشــور ما با اين همه روزهاي آفتابي و 
درخشــان، كمبود ويتامين آفتاب غوغا مي كند. به خصوص پس از شيوع 
كرونا، توجه به نياز اين ويتامين بيش تر شــده، چون تحقيقات ثابت كرده 
كمبود ويتامين دي، بدن را مســتعد بيماري كرونا مي كند و از سوي ديگر، 
خانه نشيني و تعطيلي مراكز آموزشي باعث شده نوجوانان، كم تر در معرض 
نور آفتاب قرار بگيرند و در نتيجه بيش تر در معرض كمبود ويتامين دي قرار 

بگيرند.
»مريم مراداُف«، كارشناس تغذيه و كارشناس ارشد فيزيولوژي ورزشي 
به هفته نامه ي دوچرخه مي گويد: »به ويتاميــن دي، ويتامين آفتاب هم 
مي گويند،  چون 80درصد از ويتامين دي بدن در حالت معمول از طريق نور 
آفتاب تأمين مي شود و اولين و معروف ترين اثر ويتامين دي در بدن اين است 

كه روي جذب كلسيم و فسفر اثر مي گذارد.«
در ادامه صحبت هاي اين كارشناس را مي خوانيم.

كمبود ويتامين آفتاب غوغا ىم كند

چرا كم�يود داريم

آپارتمان نشيني، بيماري كرونا، ماندن در خانه و عدم فعاليت بدني، استخوان ها را كاماًل 

تحت تأثير قرار داده است. در پاييز و زمستان هم بيش تر روزها هوا ابري است و زمان كم تري 

براي دريافت نور خورشيد در اختيار داريم. از طرفي به طور معمول سطح زيادي از پوستمان 

را در برابر خورشيد قرار نمي دهيم يا حتي به صورتمان كرم ضدآفتاب مي زنيم كه خود اين كرم 

ضدآفتاب، مانع رسيدن اشعه ي مؤثر براي توليد ويتامين دي به بدن ما مي شود. ناگفته 

نماند كه مردم كشور ما چندان سفيدچهره نيستند؛ ما گندمگون و سبزه رو هستيم و پوستمان 

مالتونين دارد.  پوست  سبزه ها، قابليت كم تري براي توليد ويتامين دي دارد و به همين جهت 

ويتامين دي كم تري از طريق پوستشان ساخته مي شود. بله، كمبود ويتامين دي 
 

بيداد مي كند!

  نفيسه مجيدي زاده
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چای داغ توی فنجان با گذر زمان ســرد 
می شــود؛ اما از وقِت نوشیدنش که گذشت 
دیگر از دهان می افتد و با قند و توت و خرما 
هم نمی چســبد. خوردن نان تازه، سر میز 
صبحانه، همیشــه به آدم مزه می دهد؛ اما 
چند روز که در ســفره مانــد طعِم ماندگی 
می گیرد. حرف های آدم هم مثل چای داغ و 
نان تازه است. اگر به موقع و آن جا که جای 
گفتن بود بــه زبان نیامــد و در دل ماند، از 

دهان می افتد و بیات می شود.
من حرف هایم را بــه بهانه های مختلف 
قورت می دهــم. خیال می کنم بــا این کار 
فراموششــان می کنــم و در نهایت هضم 
می شــوند. اما آن ها کلمه کلمــه روی هم 
انبار می شــوند. حرف هــای نگفته ام روی 
دلم سنگینی می کنند. جایشان تنگ است. 
دنبــال رهایی می گردنــد. راه خروج را گم 
می کنند و آخر، به جای زبان، از چشم هایم 

بیرون می ریزند.
این طور وقت ها من انسانی در شمایل یک 
ابرم. ابری که قطره قطره حرف برای گریستن 
دارد و منتظر یک ضربه، یک برخورد، برای 
باریدن است. بر بادهای موسمِی دلم سوار 
می شوم و از شلوغی های اطرافم می گریزم. 
به سوی اولین خشک زاری که سر راهم است 
پرواز می کنم و بغضم را بر فراز بذرهای امیِد 

از خاک برنیامده خالی می کنم.
از آن باال، می بارم و می بارم. خورشــید 
از ورای آســمان ها مرا می بینــد؛ اما هرگز 
به خاطر این کار سرزنشم نمی کند. خورشید 
می داند وقتی ابری نیاز به سبک شدن دارد 
باید ببارد. پس بــه او اجازه می دهد این کار 

را بکند.
وقتی ســبک شــدم، از او می خواهم به 
زمین های خیــس باران خــورده بتابد. به 
بذرهای امیدم که به جز آب به نور خورشید 
هم نیازمندند، به حرارت و گرمای حضورش. 
دوباره از غصه ها فاصله می گیرم. میان مردم 
برمی گردم و از دور رویشی دیگر را به تماشا 

می نشینم.

آن ها رازهای بزرگ و کوچک من بودند. هرچه رؤیا داشتم روی کاغذ 
می نوشــتم و در آن صندوق کوچک چوبی می گذاشــتم. صندوق را هم 
انتهای کمد پنهان می کردم. همیشه دلم می خواست با کسی از رازهایم 
حرف بزنم. دلم می خواست گوش امن شنوایی پیدا می کردم که خوب و 
بادقت تا آخر قصه ی رازهایم را گوش می داد. بعد هم به جای قضاوت کردن، 
به جای خندیدن به رؤیاهایم، چشم هایش از شــوق برق می زد که »چه 
رؤیاهای زیبایی! حتماً به آن ها می رســی.« چون کسی را نیافتم آن ها را 

برای تو نوشتم.
برای نوشتن آن رؤیاهای بی انتها حتی یک خط اختراع کرده بودم. بعد 
هم الفبایش را یک گوشه ی امن یادداشت کردم تا یادم بماند. حاال حتی 
اگر روزی کسی از سر شوخی سراغ صندوقم می رفت و کاغذهایش را بیرون 

می ریخت نمی توانست آن ها را بخواند.
راســتش بعد از چندســال یاد رؤیاهای آن صندوقچه افتادم. دوباره 
سراغش رفتم. کاغذهایش را بیرون آوردم و شروع کردم به تماشاکردن. 
هیچ چیزی از خط ابداعی ام به یاد نداشــتم. حتی نمی دانستم آخرین بار 
الفبای آن را کجا پنهان کرده بودم. حاال من بودم و رازهایی که خودم هم 
نمی دانستم چه بودند. رؤیاهایم شبیه به دست نویس های قدیمی از زبانی 
فراموش شده بودند. کســی الزم بود بیاید و الفبایش را رمزگشایی کند و 

هیچ کس حتی خودم نمی توانستم این کار را بکنم.
از این اتفاق خنــده ام گرفته بود. به این فکر می کــردم اگر این رؤیاها 
آن قدر برایم مهم بودند که نمی خواســتم جز گوش شنوای امن تو کسی 
دیگر آن ها را بشنود چرا آن ها را روی کاغذ آوردم؟ چرا گوشه ی قلبم نگه 
نداشتم که تا ابد خیالم راحت بماند؟ مگر نه این بود که تو همه ی آن چه را 

نوشته نشده می دانی؟
تو از رازهایی که قرار اســت ســال های آینده بی خبر از قلب من عبور 
کنند نیز باخبری. چه نیازی به هزارتویی برای پنهان کردن صندوقچه ی 
رؤیاهاست و چه نیازی به ابداع خطی که جز من و تو هیچ کس آن را نتواند 
بخواند؟ همین حاال که من الفبای این خط را فراموش کرده ام تو می دانی 

رؤیاهای فراموش شده ي البه الی این خط ها چیست.
من گیج و ســردرگم کاغذهایم را تماشــا می کنم تو امــا یادم بینداز 
رؤیاهایم چه بودند. و در روزهای آینده، زمانی که رؤیاهای تازه ی بزرگ از 
راه رسیدند، یادم بینداز آن ها را گوشه ی قلبم نگه دارم. حتی نیاز نیست 
آن ها را به زبان بیاورم که تو آگاه ترینی و نانوشته ها و ناگفته ها را می دانی.

مرد تاجرپیشه دائم سفر می کرد. 
دنیادیده بود و همیشــه حرف های 
حساب شده می زد. او ثروت زیادی 
داشــت اما با اطمینــان می گفت: 
»دوست خوب، ارزشمندترین ســرمایه ی عمر آدم 
است. اگر دوســت خوبی داشته  باشی انگار همه چیز 
داری.« او در وصیت نامه اش به پسرش تذکر داده  بود: 
»مراقب باش بعد از من ارث پدری  را به خاطر دوستان 

ناباب از دست ندهی.«
عاقبت پــدر از دنیا رفت، امــا نصیحت هایش در 
گوش پسر جا  نگرفته  بود. پسر، پول را با تفریح بی جا 
هدر می داد و هرچه مادرش به او تشر می زد بی فایده 
بود. یک روز مادر به او گفت: »پسرم، بیا و برای یک بار 
هم که شده دوستانت را امتحان کن. این ها مگسان 
گرد شــیرینی هســتند. تو را فقط به خاطر ثروتت 

دوست دارند.«
پسر تصمیم گرفت صداقت دوستانش را امتحان 
کند. نزد یکی از آن ها رفت و با تردید گفت: »دیشب 
موشــی را در خانه دیدم. از چنگم فــرار کرد و من 
نتوانســتم آن را بگیرم اما صبح که بیدار شدم دیدم 
هاون ده َمنی آشپزخانه را خورده.« دوستش سری به 
نشانه ی تأیید تکان داد و گفت: »عجب، حتماً هاون 
چرب بوده. آخر موش هــا برای خوردن چربی خیلی 

حرص می زنند. بله، حتماً هاون چرب بوده.«
پسر پیش مادر آمد و قصه را بازگو کرد. خوشحال 
بود از این که دوســتش دروغ بــزرگ او را پذیرفته و 

به مادرش گفت: »مــن هرچه بگویــم این ها قبول 
می کنند.« مادر با تأسف لبخندی زد و گفت: »دوست 
واقعی کسی است که به تو راســت بگوید نه این  که 

دروغ و حرف نامعقول تو را هم بپذیرد.«
پسر از حرف مادر عصبانی شد. رفت و دیگر پشت 
سرش را هم نگاه نکرد. آن قدر تفریح کرد و پول را هدر 
داد که فقیر شد. دوستانش یکی یکی او را ترک کردند. 
دیگر حتی به نان شبش هم محتاج شده  بود. روزی 
پیش همان دوســت صمیمی اش رفت و به او گفت: 
»زندگی ام خیلی سخت شده. دیشب با التماس یک 
قرص نان از نانوا گرفتم . نصفش را گذاشتم برای امروز 
اما موش آمد و همه اش را خورد.« دوستش پوزخندی 
زد و گفت: »ُمهَمل نباف مرد ناحســابی، موش کجا 
می تواند نصف نان را یک جا بخورد؟ دروغگوی خوبی 
شده ای ها. بلند شو، بلند شو از خانه ي من برو بیرون. 

من هم نشین دروغگو نمی خواهم.«
پسر از خانه ی دوست نابابش یک سره بر مزار پدر 
رفت. آن جا به حال خودش گریســت و تازه فهمیده 
 بود چرا پدرش می گفت دوست خوب ارزشمند ترین 

سرمایه ي عمر آدم است.

*بازآفرینیداستان»دهقانباپسرخود«ازمرزباننامه
قرآنکریمدرسورهیفرقانآیهي28،انسانراازگرفتن
دوســتبدبرحذرمــیداردودربارهيپشــیمانیازآن
میفرماید:»یاَویَلتیلَیَتِنیلَــْمأَتَِّخْذُفالنًاَخلِیاًل:وایبر

من،ایکاشاورابهدوستیبرنمیگزیدم.«

آينه كارى 8
سرمایه ی حقیقی

يادم
بينداز

تو بگـــو 
رؤيايم چه ببود؟

آسمان دلم گاهی ابری اما اغلب آفتابی 
اســت. چون خورشید راســتیِن زندگی ام 
همیشــه در حال تابیدن است، حتی وقتی 
آن را نمی بینم. من همیشه در مسیر تابش 

خورشید ایستاده ام.

جاُء، َو ِســاُحُه  ِاْرَحْم َمــْن َرأُس مالِِه الرَّ
الُْبكاُء

رحم کن بر کســی که ســرمایه اش امید و 
سالحش گریه است. 

فرازیازدعایکمیل

  الهه صابر

 بهار کاشی

 ياسمن مجيدي

انسانی در 
شمایل یک ابر
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احمدآقا، ســبیل داشــت. نه از آن 
سبیل های معمولی؛ ســبیلش آن قدر 
سیاه و پرپشــت بود که نصف صورتش 
معلوم نبــود. حتی وقتــی حرف می زد 
هم لب هایش معلوم نمی شــدند. اما تا 
دلت بخواهد مهربــان بود و هروقت آدم 
را می دید، شــکالتی، چیــزی، از توی 
جیبش در می آورد و می گرفت طرفت. 
آن هم نه از آن شــکالت های معمولی؛ 
همه ی شــکالت هایش کاکائویی بودند 
و با این که توی جیبش آب شده و نصف 
بیش ترشــان به کاغذش چسبیده بود، 
اما بــاز هــم خوش مزه بودنــد؛ آن قدر 
خوش مزه که دلت می خواست کاغذش 
را هم بخوری. مامان می گفت: »خودش 
که بچه ندارد، بــرای این که دق نکند و 
دردش را فراموش کند، هر بچه ای را که 
می بیند، خیــال می کند بچه ی خودش 
است.« آِه پرصدایی می کشید و زیر لب 
ادامه می داد: »قربان خدا بروم که به یک 
نفر که این قدر عاشــق بچه هاست، بچه 
نمی دهد، آن وقــت...« حرفش را ادامه 
نمی داد، اما آن قدر بزرگ شده بودم که 

بدانم منظورش باباست. 
بابــای من هم ســبیل داشــت؛ اما 
ســبیل هایش با ریشش قاطی می شد و 
اصاًل جوری نبود که آدم خوشش بیاید. 
نمی دانم چه کار کرده بــود که از وقتی 
یادم می آیــد، توی زندان بوده اســت. 
هر وقت مامان از بابا حرف می زد، بغض 
می کــرد: »آدم بدی نیســت. فقط راه 
پول درآوردن را بلد نبود. می خواســت 

یک شبه راه هزارساله برود.«
مامان می رفت آشپزخانه تا گریه اش 
را نبینــم، اما هر قدر هم کــه ظرف ها را 
بــا ســر  و صدا جابه جا می کــرد، صدای 
فین فینش را می شــنیدم. مثل دیروز با 
این که یواش حرف مــی زد، صدایش را 
شنیدم که به گلی خانم می گفت شانس 
بیاورد مدرسه ها باز نشوند وگرنه نمی داند 

پول مانتو و شلوارم را از کجا بیاورد. 
گلی خانــم زن احمد آقاســت، ولی 
به اندازه ي او مهربان نیســت؛ به جایش 
تا دلــت بخواهد تپل اســت! نــه از آن 
تپل هــای معمولی؛ جوری اســت که 
به جای راه رفتن مثل توپ فوتبال روی 
زمین قِل می خورد. یک بار که این را به 
مامان گفتم، آن قدر عصبانی شد که تمام 
صورتش قرمز شد: »گناه دارد زن بیچاره. 
تقصیر خودش نیست که! از بس از این 
قرص ها می خورد، این جوري شده! اگر 

فقط یک بچه داشتند...« 
برای همین چیزهاست که گلی خانم 
این قدر هوای مامان را دارد و همیشــه 
توی سبزی پاک کردن کمکش می کند. 
دستش خیلی تند است. هنوز مامان یک 
بســته نعنا را پاک نکرده، او سه بسته ي 
کامل را پاک می کند. با آن انگشت های 
تپل و کوچکش، آن قدر تند برگ ها را از 
ساقه جدا می کند که آدم خوشش می آید 
همین جور بنشــیند و نگاهــش کند. 
همیشه هم بوی خوب می دهد؛ نه از آن 
بوهای خوب معمولی، نه! بویش جوری 
است که هر قدر هم فکر کنی نمی توانی 
بفهمی شبیه چیســت. مامان می گوید 
احمدآقا هربار که بارش به چابهار یا یکی 
از شهرهای بندری می افتد، برایش عطر 

ســوغاتی می آورد. همه ی عطرهایش 
خارجی هستند. مامان اما همیشه بوی 
ســبزی می دهد. تقصیری هــم ندارد. 
کارش این است. ســبزی پاک می کند، 

خشک می کند و در مترو می فروشد.
مامان روفرشــی را روی زمین پهن 
می کند که چهارخانه های سفید و آبی 
دارد و دسته های ســبزی را رویش ُکپه 
می کند. می پرسم: »گلی خانم نمی آید؟« 
سرش را باالمی اندازد: »نه! به خاطر کرونا 

می ترسد.« 
کنــار روفرشــی دراز می کشــم و 
همان طور کــه خانه های ســفیدش را 
می شمارم می گویم: »چه ربطی به کرونا 
دارد؟ اصاًل ماسک می زنیم.« مامان یکی 
از دسته های شــوید را جلو می کشد و 
گرهش را بــاز می کند: »چــه می دانم. 
می گویند سبزی خطرناک است. تو هم 

بکش عقب و دست نزن.«
مامان هنوز یک دســته را هم تمام 
نکرده که صدای جیــغ گلی خانم بلند 
می شود. خانه شــان ته کوچه است و با 
خانه ی ما ســه چهار خانه فاصله دارد. 
مامان از جا می پرد. می رود دم پنجره و 
سرش را از الی پنجره ي نیمه باز بیرون 

می برد: »چی شده گلی خانم جان؟«
می دوم کنارش می ایســتم تا جواب 
گلی خانم را بشــنوم: »بدبخت شــدم 

طاهره! دیدی چه خاکی به سرم شد؟«
مامان دوباره می پرســد: »چی  شده 

مگه؟«
هیکل مامــان کل پنجــره را گرفته 
اســت. هر کار می کنــم نمی توانم گلی 
خانم را ببینم که دارد خودش را می زند. 
البد یا روی ســرش می زند یا صورتش 
که این طوري صدا می دهــد. صدایش 
می لرزد وقتی می گوید: »احمد را بردند 
بیمارستان. هزار بار بهش گفتم توي این 
وضعیت نمی خواهد بار ببری، ولی مگر 

گوش به حرف می دهد؟« 
مامان می دود ســمت چوب لباسی. 
چــادرش را می انــدازد روی ســرش و 
می خواهــد در را باز کند کــه صدایش 
می کنم و ماسک را طرفش دراز می کنم. 
مامان ماســک را می گیرد اما نمی زند. 
ازپشت پنجره صدای گریه های گلی خانم 
و مامان را می شنوم که می گوید: »فعاًل 
که چیزی نشده. چند روز که بیمارستان 

بماند، حتماً حالش خوب می شود.«
مامان که برمی گردد خانه، ماســک 

روی صورتش اســت. می خواهم بپرسم 
باألخره کی ماســک را زده کــه مامان 
می گوید: »مــن با گلی خانــم می روم 
بیمارستان.« قبل از این که در را ببندد 
می پرســم: »حالش خوب می شــود؟« 
مامان اوهومی می گوید و در را می بندد.

تلویزیــون را روشــن می کنــم و 
می نشینم جلوی سبزی ها. اگر تا وقتی 
مامان برگردد بتوانم همه ي ســبزی ها 
را پاک کنــم، حتماً خیلی خوشــحال 
می شود. تلویزیون هیچی ندارد. همه جا 
یا اخبار اســت یا چند نفر دور یک میز 
نشسته اند و حرف می زنند. روی شبکه ي 
ســه نگهش مــی دارم و همین طور که 
برگ های نعناع را از شاخه جدا می کنم، 
به اخبار جوانه هــا گوش می کنم. بخش 

معرفی کتابش را دوست دارم. 
مجــری می گوید احتمــاالً همه ی 
مدارس کشــور به خاطر کرونا تعطیل 
خواهند بود. توی دلم عروسی می شود. 
اگر مامان این خبر را می شنید، حتماً او 
هم خوشحال می شد. مجری می گوید: 
»بچه ها مجبور نیستند به مدرسه بروند 
و به صورت مجازی به تحصیل خواهند 
پرداخت.« و یک دفعه عروسی توی دلم 

به عزا تبدیل می شود. تحصیل مجازی، 
موبایل و اینترنت می خواهد. ساقه های 
نعناع را می اندازم زمین و به قول مامان 

زانوی غم بغل می گیرم.
پارســال هم بعد از عید، مدرســه ها 
تعطیل بودند. اما آن موقع احمدآقا بود 
و هرروز گوشــی اش را به من می داد تا 
بتوانم درس هــا را گوش کنم. می گفت: 
»اگر کســی زنگ زد یا پیام داد، جواب 
نده.« و ســر ظهر می آمد گوشی اش را 
می گرفت. می گفت: »اولین باری که بار 
ببرم، برایت یک گوشــی می گیرم.« و 
ســبیل هایش را جوری تاب می داد که 

شک نداشتم راست می گفت.
مامــان کــه برمی گــردد، چیزی 
نمی گویم. مامان هم چیزی نمی گوید. از 
اخم هایش معلوم است که حال احمدآقا 

اصاًل خوب نیست.
حاال یک هفته اســت که گلی خانم 
از صبح تا شــب، خانه ی ماست و فقط 
برای خواب به خانه ی خودشان می رود. 
می گوید: »بیمارســتان که نمی توانم 
بــروم. تــوی خانه هــم تنهایــی دلم 

می ترکد.«
آن قــدر به بیمارســتان زنــگ زده  
که فکــر می کنــم همه ی پرســتارها 
صدایش را می شناســند. تلفــن را که 
قطع می کنــد، رو به مامــان می گوید: 
»اگه اتفاقی برایــش بیفتد، من چه کار 
کنم طاهــره؟« مامان بغلــش می کند 
و دوتایی می زنند زیر گریــه. توی دلم 
می گویم: »اگر اتفاقی براش بیفتد، من 
چه کار کنم؟!« چشم هایم داغ می شوند 
و اشک هایم صورتم را خیس می کنند. 
مامان یک دســتش را از دور کمر گلی 
خانم برمی دارد و می گذارد روی شانه ام. 
فین فینی می کند و می گوید: »تو دیگر 

چرا گریه می کنی؟«
گلی خانم اشک هایش را پاک می کند: 
»مثل بچه ی نداشته اش، دوستت داشت. 
وقتی اصرار می کردم توي این مریضی بار 
نبرد، می گفت برای خاطر تو هم که شده 
باید برود. می گفت بهت قول داده برایت 

یک موبایل بخرد.«
با شــنیدن کلمه ی موبایل، گریه ام 
شدیدتر می شود. گلی خانم هم به هق هق 
می افتد: »راستش آخرین باری که بهم 
زنگ زد، گفت موبایلت را خریده. گفت 
بهت نگویم تا خودش بیاید.« یک دفعه از 
جا می پرم و چشم هایم را با پشت دست 

پاک می کنم: »کو؟ کجاست؟«
مامان اخــم می کند، امــا گلی خانم 
وســط گریه می زند زیر خنده. شکمش 
مثل توپ فوتبال بــاال و پایین می رود: 
»البد توي ساکش است، قاطی وسایل 

دیگرش.«
بــاال و پاییــن می پــرم و می گویم: 

»می شود برویم ساکش را ببینیم؟«
مامان لبش را گاز می گیرد و با چشم 
و ابرو اشــاره می کند که ساکت بشوم. 
گلی خانم آه می کشــد: »کامیونش که 
هنوز نرسیده، توي جاده است. احمد را با 

آمبوالنس آوردند.«
جلوی گلی خانم ولو می شــوم روی 
زمین و فکر می کنم تا کامیون برســد، 
کلی مشــق ننوشــته و درس نخوانده 

می ماند روی دستم. 

کامیونی
 با   بار   مشق های   ننوشته

  فاطمه سرمشقي
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جدول

  طراح : شراره تهراني

اين جــدول، نــوع متفاوتي 
از جدول ســودوكو است. در اين 
جدول، خبري از بلوك هاي مربع 
9خانه اي نيست و همه ي خانه هاي 

بلوك ها به هم ريخته اند!
البته قانون سودوكو، هم چنان 
پابرجاست؛ بايد عددهاي 1 تا 9 را 
طوري داخل مربع 81 خانه اي )9×9( 
قرار دهيد كه در هر بلوك رنگي و 
ستون هاي افقي و عمودي، هر عدد 

فقط يك بار آمده باشد.

4 2 1
6 9 7 8
3 9 5 4 6

8 6 2 4
2 1

8 1 4 5
3 9 8 5 4

1 5 4 6
1 3 2

كلمه هاي پنهان شده:
چهارباغ، ايران، خرج، ســاچمه، خواب، مرنجاب، باغ وحش، سالمتی، كسوف، 

كتاب درسی، سرسره، آبدارچی، بينا، كلنگ، ماست، چرك نويس، بازو.

در اين جدول 81 خانه اي، 17  كلمه ي زير پنهان شده اند. ممكن است كلمه ها، در هر 
جهتي )باال به پايين، پايين به باال، راست به  چپ، چپ به راست يا به شكل مورب( پنهان 
شده  باشند. كلمه هاي پنهان شده را پيدا كنيد و خط بزنيد تا حروف باقي مانده، آشكار 

شوند. حروف باقي مانده، رمز شش حرفي اين جدول را مي سازند. 

ا ا ی ر ا ن ج ک ا
ب گ ن ل ک ر ت غ ک
ا ه س ی خ ا ا س ش
ج م ر ت ب ب و ل ح
ن چ س د ر ف ز ا و
ر ا ر ا ن ف ا م غ
م س ه خ و ا ب ت ا
ی چ ر ا د ب ا ی ب
ص چ ر ک ن و ی س ه

جدولرمزياب
  مهرزاد مهاجر

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

هم با لوله ها پر شوند.

جدولراهياب
   آرش فّرخ زاد

قند
فروشنده: بُِبر و بَِبر... هندونه... هندونه... 

هندونه مثل قنده...
مشتری: آقاجان این هندونه که به من 
فروختی که قرمز نبود، سفیِد سفید بود.

فروشــنده: خب که چی؟ می خواستی 
چه رنگی باشه؟ منم که تمام مدت دارم  

می گم که مثل قنده!
غزل ایرانی
از تهران

شب
معلم: بلندترین شب سال کدوم شبه؟

دانش آموز: شب امتحان!
اميرعلی حيدریان
از تهران

یک خبر بد
پزشک: خانم، متأسفانه خبر بدي دارم.

مادر: وای! خدا مرگــم بده؟ حال بچه ام 
خیلی خرابه؟ بیماری خطرناکی گرفته؟

پزشک: نه، می خواســتم بگم که از فردا 
شیطونی کردن رو شروع می کنه!

ميترا خانيان
 از تهران 

شيوه ي مطالعه
اولي: کتابي رو که بهت دادم، خوندي؟
دومي: بله، آخرش هم خیلي خوب بود.

اولي: خب، اولش چه طور بود؟
دومي: هنوز اولش رو که نخوندم!

فاطمه رفيعي
از قزوین

گریه و خنده
مشــتري: آقا این لباسي که دوختي، به 

تن من گریه مي کنه که.
خیاط: عوضش هر کي شما رو توي این 

لباس ببینه، از خنده روده بر مي شه!
سارا مسعودي
از خرم آباد

پاسخ مسئله
معلم ریاضي: اگه حمید 10 هزار تومن 
پول داشته باشــه و هفت هزار تومنش 
رو به تو بده، چه قدر براي خودش باقي 

مي مونه؟
سعید: آقا ما با حمید قهریم و کاري هم 

به کار خودش و پول هاش نداریم!
مریم شریف زاده
از تهران

رمز موفقيت
اولي: رمز موفقیت تو چیه؟

دومي: 1313306705! فقط لطفاً بین 
خودمون بمونه!

مينا حبيبي
از مهرشهر

يك سراميك كار براي سراميك كردن اتاق يك رياضي دان به مشكلي 
برخورده اســت. اين اتاق مربع شكل اســت و در آن 64 سراميك جا 
مي گيرد. اين رياضي دان از او خواسته تا 8 سراميك از اين 64 سراميك را 
سياه رنگ كار كند، به طوري كه در هر رديف افقي و عمودي يك سراميك 

سياه رنگ وجود داشته باشد! حاال سراميك كار چه كار كند؟

معماياتاقرياضيدان!

چيستان
آنچيستكههمهيدرهاراهمببنديم،واردخانهميشود؟

كوروش مسلمي از تهران 

آنچهدستياستكهاستخوانندارد؟
زیبا احدي از تهران

آنچيستكههمكاهوداردوهمكاغذ؟
مازیار مهران پور از گنبدكاووس

سرگرميهوش

ها !
 ها 

ها



سيدسروشطباطباييپور

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!

كوه هايی چه بلند!
پنجشنبه،20آذرماه1399،سالبيستم،شمارهي1018،ضميمهيروزنامهيشمارهي8107همشهري6

دفترم! چه سالمي، چه عليكي؟ از ســر ناخن شكسته ي 
شســت پايم تا نــوك موهــاي پريشــانم، بنــد به بنــد، درد 
مي كند! درد! از ديشب تا حاال كه حدود چهار صبح است، 
به خودم مي پيچم و لعن و نفرين هــاي مجاز و غيرمجاز را نثار 
خودم مي كنم. اصــاًل كاهــگل بگيرند دهاني را كــه به خاطر 
منم منم و روكم كنــي، اجازه مي دهــد زبانــي در آن بجنبد و 
بگويــد: »بابا... من هم عاشــق كوهــم و كوهنــوردي، اصاًل 
روزهاي پيشــاكرونا، با بچه هاي مدرســه، گاهي باالي كوه 
نزديك دبيرستان مي رفتيم و كلي صفا مي كرديم. ايستگاه 

پنج توچال كه چيزي نيست!«
خالصه با همــكاري مامــان، مخ بابــا را زدم تا بــه همراه 
دوســتش، مــن هــم ســر ســاعت چهــار صبــح، پــاي كوه 
باشــم و به قله حمله كنيــم. كوله پشــتي، كاله، دســتكش، 
چوب دستي، چكش كوه نوردي و... آن قدر امكاناتم تكميل 
بود كه آقاي »پاپــر« پوزخندي زد و به چكش اشــاره كرد و 
 گفــت: »اردالن جان، هفته ي بعــد قراره »كي تــو«* رو فتح 
كنيم ها! امروز دست گرميه به خدا... تهش تا قله ي  توچال      

   مي ريم...« 
                        اوايل مســير محشــر بود. كوهستان كلي حرف 

نگفته داشت كه اگر سكوت مي كردي، آن را مي شنيدي. 
شب بود و آفتاب هنوز خودش را از پشت كوه باال نكشيده 
بود. قرار بود موقع طلوع آفتاب، در ايســتگاه دو اتراق كنيم 
و بعد از صرف صبحانه اي تــوپ، دوباره به كوه بزنيم و عين 
بز كوهي، تا ايستگاه پنج، باال برويم و بعد هم حدود ساعت 
هشــت صبح، يعني موقعــي كــه تله كابين ها شــروع به كار 

مي كنند، سوار تله  بشويم و ويژ؛ برگرديم. 
همه چيز خــوب پيش مي رفت، توي مســير، فــراوان، به 
كوهنوردانــي برمي خورديم كه خيلي زرنگ تــر از ما بودند و 
خالف جهت ما حركت مي كردند؛ آن هم پياده و بدون تله! 

خدا قوت گفتنشان خيلي به من مي چسبيد. 
من و بابا، به مامــان قــول داده بوديم كه به خاطــر كرونا، 
از خير املت رســتوران هاي بيــن راه بگذريم. بعــد از صرف 
صبحانه ي مختصــر، دوبــاره راه افتاديــم. جلوتــر از برنامه ي 
زمان بندي بوديــم. كم كم، نوك ســفيد قله ي كــوه، نارنجي 
مي شد و آفتاب دلش مي خواست خودش را روي كوه پهن 
كند. تقريباً حدود ساعت هفت، ديگر پاهايم َرم كرده بودند 
و گوش به فرمان من نبودند. گاهي الكي به چپ مي رفتند و 
گاهي الكي به راست. ولي... ولي خيالي نبود، تا يك ساعت 

ديگر تله كابين ها برايمان صف مي بستند و دسته دسته ما را 
تا پايين كــوه همراهي مي كردند. حدود ســاعت هفت و نيم 
ايستگاه پنج بوديم. هنوز تله راه نيفتاده بود. آقاي پاپر گفت:  
»دوستان! اين جا خيلي سرده و نمي شه ايستاد. يخ مي زنيم. 
اگه حالش رو دارين، تا ايســتگاه هفت، يك ساعت بيش تر 
راه نيست.« بقيه ي حرف هايش را درست نمي شنيدم. يعني 
حاضر بودم همين جا،  توي ايســتگاه پنج، يخ بزنم، اما به كمي 
باالتر، حتي نگاه هم نكنــم. بابا حــال و روز زارم را فهميد. اما 

توي رودربايستي، او هم چاره اي نداشت. 
دفترم! نمي دانم چندبار بي دليــل، زانوهايم يكهو جاخالي 
دادند و مرا پخش زمين كردند؛ امــا اين را مي دانم كه وقتي 
كشان كشان بابا مرا به ايستگاه هفت رساند، اطالعيه ي روي 
در بســته ي ورودي تله كابين ايســتگاه هفت را مي خواستم 
خــودم پاره پاره كنــم: »كوهنــورد عزيــز، خدا قــوت! به خاطر 
شرايط كرونا و رعايت پروتكل هاي بهداشتي، تا اطالع ثانوي 

تله كابين...«
دفتــر عزيز...، دو روز اســت كه به شــكل دراز بــه دراز، 
در كالس هــاي آناليــن مدرســه حاضر مي شــوم و بــا ناله، 

ميكروفونم را باز مي كنم!

خانواده ي احمد، باغچه اي در شمال دارند؛ يكي دوبار  هم دعوتمان 
كرده اند و سراغشــان رفته ايم؛ درخت پرتقال، هلو، نارنگي، انار... و تا 
دلت بخواهد كلم و كاهو وشلغم! هر ســال هم به ما لطف دارند و حتي 
اگر شمال هم نرويم، گلچيني از محصوالت باغ را برايمان مي فرستند؛ 

يك صندوق نارنگي، دو صندوق پرتقال ، دو كيسه خيار و... 
تا اين جاي كار خيلي عالي! دستشــان هم درد نكنــد. البته گاهي در 
زحمت هاي ارسالي، خيار نيست و هويج هست، گاهي نارنگي نيست 
و پرتقال به توان دو است؛ اما پاي ثابت محصوالت ارسالي، هر سال 

يك محصول نارنجي و تنبل و بدتركيب هست؛ جناب كدو تنبل!
يعني اگر شمال را سيل ببرد و همه ي نارنگي ها را آفت بزند و سرما، 
شكوفه هاي پرتقال را بخشكاند، جناب كدو تنبل، از محصوالت ارسالي 
ساليانه حذف نمي شود كه نمي شود.تا اين جاي كار باز هم قابل تحمل 
اســت؛ من، كدو تنبل دوســت ندارم و طرفش هم نمي روم! اما وقتي 

چشمان من سياهي مي رود و آمپرم به عدد 100 
مي چســبد كه مادرجان بــا ذوقي وصف ناشــدني از توي 

آشــپزخانه داد مي زند: »اردالن... بيا مامان... يك كيك خوشمزه 
درست كردم كه انگشتات رو هم مي خوري... بيا مامان كه...«

دفترم! چشــمت روز بد نبيند؛ وقتي گاز اول را مي زنم، ســلول هاي 
كدوتنبــل عزيز كــه البــه الي ســلول هاي آرد و وانيــل و كاكائو و شــير 
و مايــه ي خميــر، مخفي شــده اند، تــوي بيني مبــارك مــن مي پيچند و 
سلول هاي بينايي و شنوايي و كنترل خشم مرا از كار مي اندازند و وقتي 
اعتراض هم مي كنم، مادرجان با لبخندي موذيانه مي فرمايند: »مامان! 

قوت داره به خدا... چرا ادا در مياري ...«
چند دقيقه ي پيش دِر يخچال را باز كردم؛ چهار ظرف ژله، كف سيني 
نشسته بودند و مي گفتند بيا ما را بخور! اما رنگشان نارنجي است! و يكي 

از كدوتنبل هاي كنار آشپزخانه، ناپديد شده...!

ژله ي نارنجي!

* كي تو، دومين قله ي بلند روي زمين است و در رشته كوه هاي هيماليا قرار دارد. به گفته ي كوهنوردان، 
اين قله، فني ترين و سخت ترين مسير صعود را در جهان دارد.

شنبه ، نيمه ي آذر
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این روزهای کرونایی، برای خیلی ها روزهای سختی است. از استرس و فشار روحی 
که بگذریم، مشکالت اقتصادی دامن گیر خیلی از مردم شده است. بی کاری، کمبود کار 
و نداشتن حداقل معیشــت برای خوردن غذاهای مقوی که ما را در مقابل کرونا مقاوم 

کند، دغدغه ی خیلی از ماست.
شاید بگویید نوجوان و این حرف ها؟ بهتر است به فکر درس خواندنت باشی! اما من 
نمی خواهم فقط درس بخوانم. این روزها باید درس یــاد گرفت. نمی خواهم فقط توی 

کتاب ها بخوانم: »بنی آدم اعضای یکدیگرند.«
این روزها بیش تر از همیشه به هم نیاز داریم. می دانید که یک دست صدا ندارد. باید 
دل هایمان را به هم نزدیک کنیم. اجاره ی خانه را باال نبریم، برای کودکان کار و بچه های 
آسیب پذیر ماسک و غذاهای مقوی بخریم و حداقل قیمت کاالهای اساسی را باال نبریم. 
این روزها روزهای امتحان است. آن چه از اتحاد و نوع دوستی خوانده ایم باید عملی 

کنیم. این روزها بی توقع باید محبت کنیم.
 پریساسادات مناجاتی
17 ساله از کرج 

روزهای امتحان

از من 
به تو
گفتن

دوســت دوچرخــه ای، نــگار 
رضایی پور

شــعر »پاییز« شــروع خوبی دارد. 
تشبیه پاییز به عطر خسته ي نفس هایی 
که البــه الی برگ هــا پیچیــده، هم 
خیال انگیز اســت هم عاطفی. در ادامه 
در سطر ســوم ایده یا طرح اصلی شعر 
نمایان می شــود. تو با ایجاد ارتباط بین 
این که می گویند پا قلب دوم انسان است 
و قدم زدن در پاییز و روی برگ ها تالش 
کرده ای فضایی شاعرانه خلق کنی. این 
تالش قابل تحســین اســت، اما به نظر 
می رسد این طرح خوب اجرا نشده، چون 
در ســطر پایانی به جای ادامه ی تصویر 
آغازین شــعر، توضیحــي می دهی که 
شاعرانه نیست، بنابراین از فضای شعر 
دور می شوی. درواقع »به جان خریدن 
بوســه های خفته در نفس ها« توضیح 

است و قابل لمس نیست. 

دوست دوچرخه ای، محمد مهدی 
رحیمی

دوبیتــِی »شــبیه تار یک ســنتور 
هستی« از نظر موســیقی بیرونی شعر 
صحیح است و تسلط تو بر وزن عروضی 
یک امتیاز به شمار می رود، اما نکته ای 
که خیلی مهم است ارتباط عمودی بین 
مصراع ها و بیت های شــعر است. حتی 
در شــعر کوتاهی که در قالب دوبیتی 
سروده می شــود این ارتباط باید وجود 
داشته باشد. در شــعر تو، بین سنتور، 
انگور و سایه ی پرنور، ارتباطی معنایی یا 
تصویری وجود ندارد و هرکدام، تصویر و 
معنایی جدا و پراکنده از هم را در ذهن 

تداعی می کنند. 

صدای تق تق پنجره را شنید. به سمت پنجره رفت. باز هم دوستان کوچکش 
بودند . آن دو پرنده ی کوچک ســراغش آمده بودند تا مثل همیشه برایشان غذا 

بریزد. با آن ها دوست شده بود. اگر یک روز نمی آمدند نگران می شد. 
آن دو پرنده ی کوچــک را مانند دوتا از عزیزانش می دیــد؛ مثل نوه هایش.  
بیماری ای که جهانیان را درگیر کرده بود او را از دو کوچکش دور کرده بود و او 
حسرت در آغوش کشیدنشان را داشت. احتماالً حس می کرد پرنده ها ی کوچک 

مانند دو نوه ی عزیزش هستند، کوچک و زیبا.
از کجا معلوم؟ شاید می دانست به زودی روحش به پرواز درخواهد آمد، مانند 
آن دو پرنده، آزاد و رها.  شــاید هم آن ها روح پدر و مادر عزیزش بودند که برای 

فرزندشان دل تنگی می کردند و هرروز به دیدارش می رفتند.
حاال او دیگر در میان ما نیســت. روحش مانند آن دو پرنده به پرواز درآمده 
است. شاید هم با آن ها همراه شده اســت. ولی نوه هایش منتظرند. منتظر یک 
پرنده ی کوچک و زیبا . منتظرند آن پرنده به سراغشان بیاید و از دل تنگی شان 

بکاهد.
نيوشا رحمتی زاده، 17ساله از رباط کریم

مثل یک پرنده ی آزاد

پاییز که تمام شود
با شال گردنت زمستان را سر می کنم

بهار که از راه برسد
یادِ زمستان

شکوفه ها را سفیدپوش خواهد کرد
شاید پوست سبز نارنگی ها هم

ژاکتی است که شهریور بافته است برای مهر

دل ها
همیشه یک فصل قبل پاگیر شده اند

زهرا ساجدی
17ساله از قم

فصلهای
قبل

جوجه ای می پرد از 
بافته ی دخترکی

می پرد تا به جهانی
باری 

قصه ی شوِق پریدن
راز

راِه گنجشک شدن
 دور و دراز

هانيه اخالقی
1۶ ساله از کرج

به درخت شبیخون زد
زمین را رنگی کرد

پیکر سرد شکوفه ها
کمند اميری 
17 ساله از اراک
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پنج شنبه، 20 آذرماه 1399، سال بيستم، شماره ي 1018، ضميمه ي روزنامه ي شماره ي 8107 همشهري 8

ن رودريگز«، 24ساله  و اهل نيويورك است كه عاشق نقاشي و طراحي از آدم هاست.  »ديُوَ
او در سفرهايي كه با مترو داشــت، آن قدر طراحي و نقاشي كرد كه حاال به چهره ي مشهوري 
تبديل شده  است. او واقعيت آدم هاي خسته اي را كه از سر كار برمي  گردند، با تمام مشكالت و 
دل تنگي هايشان به تصوير مي كشد.  او هميشه يك مداد طراحي و دفتر نقاشي همراه دارد و از 
مراحل كارش هم ويديو مي گيرد. او به خاطر همين ويديوها در اينستاگرام حسابي مشهور شده 
است. اما چيزي كه ما از رودريگز ياد مي گيريم، اين نيست كه چه قدر مشهور شده و در فضاي 
مجازي دنبال كننده هاي بسياري دارد؛ اين مهم است كه اگر مي خواهيد در  نقاشي و طراحي 
حرفه اي شويد، فقط يك راه داريد؛ تمرين، تمرين و تمرين! رودريگز، اين نقاش جوان، ساعت ها 
طراحي كرده است؛ طراحي هايي حركتي و حسي از آدم هايي كه در اطرافش مي ديده است. 
چيزي كه به كارش  شخصيت داده... پس اگر به طراحي عالقه داريد مي توانيد به صورت مداوم 

طرح بزنيد و خسته نشويد.
راستي اگر دوســت داريد بيش تر با كار اين هنرمند آشنا شويد و ويديوي طراحي هاي او 

را تماشا كنيد، مى توانيد در روزهاي آينده به اينستاگرام دوچرخه به نشاني زير سر بزنيد:
  @docharkheh_weekly

نگاهي به آثار »ديُون رودريگز« در متروي نيويورك

  طوبا ويسه

و نقاش متر
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