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چه کسی به یاد می آورد اولین لبخندی که دید، لبخند چه کسی بود؟ ما روزهای بسیاری پیش از زمانی را که به یاد مي آوریم، زندگی 
کرده ایم و بارها و بارها، بی نهایت بار، لبخند او را دیده ایم؛ اگرچه امروز آن را به یاد نمی آوریم. شــاید اگر راهی به خاطره ها باز می شد 
و کسی می توانســت روزهای اول زندگی اش را به خاطر بیاورد، می دید اولین لبخندی که دید، لبخند مادر بود. و بی شک این لحظه، 
باشکوه بود؛ آن دم که مادر را و لبخندش را دیدیم. اگرچه درک ما از دنیا هیچ بود، اما می توانستیم در قلبمان گرمایی را حس کنیم که 
گرمای آرامش بخش حضور اوست. بعد هم فکر می کردیم اگر دنیایی که به آن آمده ایم این جاست و اگر کسی به نام مادر داریم، با همه ی 

سختی ها و نامالیمتی های زندگی، دنیا باید جایی زیبا و دوست داشتنی باشد.
در روز تولد هرمادر، لبخند و دل گرمی، دوباره جان می گیرد. در این روز، دنیا به چشــم ما زیباتر می شــود. در این روز، هرچه در 
دنیاست می تواند نشانه ای از حضور مادر باشد. آفتاِب تافته، تعبیری از محبت او و عطر پیچیده در خانه، نشانه ی حضور اوست. صدای 
خنده های بچه هایی که از خیابان می گذرند، یادآور خنده های اوست. حتی نسیمی که در آسمان ابرها را به پیش می راند، ما را به یاد 

مهر او می اندازد، وقتی که با کلمه هایش تشویقمان می کند به جلو حرکت کنیم.
حاال در آستانه ی تولد یک مادریم. مادری که نعمت حضورش از سال های بسیار دور اعطا شد و رسالتش تا سال ها بعد از حضورش، 
تا همین امروز، ادامه دارد. او بر صورت ما نیز لبخند زده است. اگرچه هیچ کدام لبخند او را ندیده ایم؛ درست مثل کودکی که تازه به دنیا 
آمده اســت و مادر بی وقفه بر او لبخند می زند. حتی اگر کودک هیچ وقت آن لبخندها را به یاد نیــاورد اما گرمای آن ها بر قلبش نازل 

می شود. ما نیز نزول لبخند تو را بر قلب هایمان حس کرده ایم و حاال در روز تولدت حس می کنیم دنیا از همیشه زیباتر شده است.

نزول لبخند
 ياسمن رضائيان

در آستانه ی والدت حضرت فاطمه س و روز مادر
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دوست ندارم
 شغلم را بپرسند!

گفت وگو با »الی بنجامین«:
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»شهری كه من دوست دارم از پشت 
پنجره ي خانه مان ببينم« عنوان مسابقه 
و نمايشگاهي براي نقاشی های كودكان 
و نوجوانــان 4 تــا 14ســاله ی تهرانی 
اســت كه از ششــم بهمن ماه با رعايت 
پروتكل های بهداشتی در محل خانه ی 
هنرمندان ايران آغاز شده و تا 14بهمن 
ادامه دارد. البته اين نمايشگاه به صورت 
 tehrancpc.ir مجازي هم به نشاني

در دسترس خواهد بود. 
اين نمايشــگاه، نتيجه ي فراخواني 
است كه پاييز امسال منتشر شد و با توجه 
به شــيوع ويروس كرونا و قرنطينه هاي 
خانگي، موضوع شــهری كه من دوست 
دارم از پشــت پنجره ي خانه مان ببينم، 

براي آن انتخاب شد.  
به گزارش روابط عمومی اداره ي كل 
آموزش های شهروندی شهرداری تهران، 
در دومين دوره ي مسابقه نقاشی با عنوان 
»شهری كه من دوســت دارم از پشت 
پنجره ي خانه مان ببينــم«، 14هزار و 

۸50 اثر شركت داشــتند كه پس از دو 
مرحله بررســي آثار، در نهايت 203 اثر 
انتخاب شدند. داوری نهايی اين مسابقه 
را كه با همراهی آموزش و پرورش شهر 

تهران و كانون پــرورش فكری كودكان 
و نوجوانــان برگــزار می شــود، »ايرج 
طهماسب«، »محمدعلی بنی اسدی«، 
»جمال الدين اكرمی«، »حديثه قربان« 

و »آتوسا صالحی« به عهده دارند. 
اما از ديگر ويژگی های اين نمايشگاه 
نقاشــي، حضور تعــدادی از كودكان و 
نوجوانــان بــا نيازهای ويژه اســت. به 

گفته ی مديركل آموزش های شهروندی 
شهرداری تهران، كودكان نابينا، كم بينا، 
كم شنوا، معلوالن جسمی و حركتی نيز 
در بخش ويژه ای از نمايشگاه حضور پيدا 

خواهند كرد. 
»مجتبی دانشور«، هدف از برگزاری 
اين مسابقه را گام برداشتن در راستای 
تحقق شهر دوســت دار كودك می داند 
و می گويد: »برآنيم تا بــا برگزاری اين 
مســابقات، نظرات كودكان درخصوص 
شهر را جويا شويم و ساختاری را در اين 

موضوع داشته باشيم.« 
به گفته ی او در مســابقه ي نقاشــی 
ســال گذشــته، از كودكان و نوجوانان 
خواســته شــد ديدگاه های خود را از 
شهری كه دوســت دارند در آن زندگی 
كنند، نقاشی و ارســال كنند كه بيش 
از 9300 اثر برای دبيرخانه ي جشنواره 
ارسال شد. گفتنی اســت در اين دوره 
حضور شركت كنندگان بيش از 40درصد 

افزايش داشته است.

تماشای شهر از �ننگاه كودكان

اين روزهــا زرد و آبی، رنگ های 
اميدوارکننده ای هستند؛ رنگ هايی 
که خبر از بازگشــت بــه زندگی 
عادی می دهند، امــا چه فايده که 
اين رنگ ها شــكننده هم هستند! 
هرآن ممكن است رنگ زرد شهری، 
نارنجی يا قرمز شود. يادمان باشد 
در همين روزهايی کــه به رنگ ها 
دل بسته ايم، يكي از پيش کسوتان 
فوتبال به شديدترين شكل، درگير 

کرونا شد.
زرد و آبی رنگ های آغاز مدرسه هم 
هستند؛ البته به اختيار! اختياری بودن 
كه بد نيســت، اصاًل مــا دانش آموزان 
دوســت داريم همه چيز اختياري باشد؛ 

از همه مهم تر، درس و مدرسه!
از نــگاه ما اختيــاری يعنــی، كادر 
آموزشــی در مدرســه حضــور دارند 
و منتظرنــد كه اگر دلمان خواســت به 
مدرســه برويم؛ اما ظاهــراً ماجرا طور 

ديگری است!
براســاس اخبار منتشــر شــده در 
رســانه ها، بازگشــايی مــدارس يعنی 

زرد شکننده 
و مدرسه رفتن

 به اختیار!
فعاًل حضور دانش آمــوزان پايه ی اول و 
دوم دبســتان و هم چنين دانش آموزان 
هنرستانی در برخی از درس ها در مدرسه 
اجباری خواهد بــود، البته بــا رعايت 
پروتكل های بهداشتی؛ اگرچه به گفته ی 
»محســن فرهادی«، معاون فنی مركز 
ســالمت محيط و كار وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــكي، اين احتمال 
وجــود دارد كه دانش آمــوزان به دليل 
بازيگوشی، دستورالعمل های بهداشتی 
را رعايت نكنند. همان طــور كه در ماه 
مهر شاهد اخباری مانند تعويض ماسك 

دانش آموزان با يك ديگر بوديم.
او بــا اشــاره بــه ابــالغ آخريــن 
دستورالعمل های بازگشــايی مدارس 
می گويــد: »تهويــه ي كالس هــا بايد 
تأمين شــود و اســتفاده از ماســك و 
رعايت بهداشــت فردی الزامی اســت.  
فاصله گذاری هم حداقل دو متر خواهد 
بود. هم چنين كالس هــا حداكثر با 10 
دانش آموز برگزار مي شــود و ما به چهار 
مترمربع فضا، بــرای هردانش آموز نياز 

داريم.

اين هفته در تماس ها و پی گيری های 
خبرنگار هفته نامه ي دوچرخه با برخی 
دانش آموزان ابتدايی در تهران و برخي 
دانش آموزان هنرســتان و دبيرســتان 
در شــهرهايی كه وضعيت آبــی دارند، 
مشخص شد كه بســياری از مدرسه ها 
هنوز بازگشــايی نشــده  يا با استقبال 
كمی از ســوی والديــن و دانش آموزان 
روبه رو شــده اند. بعضی از دانش آموزان 
هنرستانی هم اعالم كرده اند كه پيش از 
اين، برای آموزش درس های عملی بارها 

به مدرسه رفته اند.

 در تله ی اردیبهشت
ماجرا از زرد و آبی شــدن بســياری 
از شهرهای كشور آغاز شــد. در نهايت 
در روزهای پايانی دی ، دســتورالعمل 

بازگشايی مدرسه ها ابالغ شد و »محسن 
حاجی ميرزايــی«، وزيــر آمــوزش و 
پرورش با بيان اين كه كــه اگر به دنبال 
مدرسه محوری هستيم، زمانش اكنون 
اســت، اعالم كــرد: »مطالعات نشــان 
می دهد تأثيــر تعيين كننــده ای بين 
بازگشايی و شيوع بيماری وجود ندارد، 
اما مطالعات اين را نيز می گويد كه دور 
بودن دانش آمــوز از مدرســه با تبعات 
متعددی روبه رو اســت. مدرســه فقط 
كاركرد آموزشــی ندارد، بلكه كاركرد 
تربيتی، پرورشــی، اجتماعــی و روانی 

هم دارد.«
به گفتــه ی او هرزمــان متخصصان 
به اين نتيجه برســند كــه در مناطقی، 
بازگشايی مدارس با تبعات روبه رو است، 
ما تبعيت می كنيم، اما اكنون ستاد ملي 

كرونا، تصميــم گرفته كــه آموزش ها 
حضوری باشد، البته با الزاماتی.

و در هميــن زمان، وزير بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشكی، مخالفت رسمی 
خود را با بازگشايی مدرسه ها اعالم كرد و 
گفت: »در حال حاضر مخالف بازگشايی 
مدارس هســتيم. نگرانيم كــه دوباره با 
عادی انگاری به تله ي ماه هاي ارديبهشت 
و خرداد بيفتيم. نگران بازگشــت خيز 
بيماری هستيم، چون موارد سرپايی در 
حال افزايش است و اين می تواند اعالن يا 
هشداري برای خيزي جديد در ماه هاي 

بهمن و اسفند باشد.«
حاال در برخی اســتان ها مثل استان 
فارس و البرز، مدرســه ها باز شده اند و 
البته حضور در مدرسه ها اختياری است 

و آموزش مجازی هم چنان ادامه دارد.

  برديا بادپر

نگاهي به بازگشایي دوباره ي برخي از مدرسه ها
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قصه این است: »کاپی«، موجودی 
خیالی ا ســت که سیاره اش توسط 
پسماندها نابود شــده است. او با 
امید به کمک ما انســان ها و کره ي 
زمین، مجبور است در کنار نوجوانی 
به نام »سام« و خانواده ي عجیبش 
زندگي کند. کاپی در این مأموریت 
پر افــت و خیــز و گاه خنده دار، 
ســعی دارد با آموزش راهکارهای 
کاهش پســماندها به خانواده ي 
ســام و اطرافیانش، از کره ی زمین 
در برابر خطر پسماندها محافظت 
کند تا سرنوشت زمین هم مشابه 
سرنوشت سیاره ي خودشان یعنی 
»سیاره ي بازایا« نشــود. در واقع 
کاپی، موجــودی داناســت که 
اطالعات زیادی را در حوزه ي کاهش 
پسماندها و حفظ محیط زیست به 

همراه خود آورده است.

پسربچه ا ی 
300ساله!
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گفت وگو با معاون امور اجتماعي و فرهنگي سازمان 
مديريت پسماند درباره ي انيميشن »كاپي، دوست زمين«

 نفيسه مجيدي زاده

اما زمینی ها دل ســوز نیستند 
و همــکاری نمی کنند. برای همین 
کاپی گاهی بــرای انتقال و اجرای 
این آموزش ها و اطالعات، دســت 
به کارهای جالبــی می زند. البته 
ســام، محافظ محیط زیست است 
و تالش مي کند با انجام تحقیقات 
و مطالعه ی مناســب در حوزه ي 
مدیریت پسماندها، به کره ي زمین 
کمک کند.کاپی شــخصیت یک 
سریال انیمیشن است که قرار است 
مسائل محیط زیســتی و مرتبط با 
پسماند را به شهروندان و کودکان 
و نوجوانان آموزش بدهد. »نرگس 
رجایی«، معاون امــور اجتماعی و 
فرهنگی سازمان مدیریت پسماند 
شــهرداري تهران  در گفت وگو با 
هفته نامه ي دوچرخــه از کاپی و 

ماجراهایش می گوید.

کاپی چگونه خلق شد؟ 
سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
تهران در یک ســال گذشــته به منظور 
مدیریــت بهینه  و کاهش پســماند در 
شهر تهران، طرحی را به عنوان »کاپ« 
یا همان »کاهش پســماند«  اجرا کرده 
است. بر این اســاس و با توجه به نیازی 
که در حوزه ي آموزش و اطالع رســانی 
مدیریت پسماندها حس می شد، سعی 
کردیم تا از فناوری های نوین آموزشــی 
مثل انیمیشن برای آموزش شهروندان و 

موفقیت طرح کاپ استفاده کنیم. 
به ایــن ترتیب بعد از بررســی چند 
طرح اولیه، در نهایت شــخصیت کاپی 
به عنوان شــخصیت برگزیــده انتخاب 
شــد. رنگ ســبز که نمادی از مدیریت 
پسماند، بازیافت و محیط زیست است، 
وجود برگ درخت که نشان دهنده کره ی 
زمین و امید به زندگی است و هم چنین 

ظاهری پرانرژی را می توان از مهم ترین 
ویژگی های این شخصیت برشمرد. بهتر 
است بدانید که شخصیت کاپی علی رغم 
سن 300 ساله ي خود، تنها یک پسربچه 

است!
این  شــخصیت براي آموزش 

نوجوانان چه مي کند؟ 
با توجه بــه ویژگی ها و جذابیت های 
کاپی، این امکان برای ما در شــهرداری 
تهران فراهم اســت تا بــا بهره گیری از 
انیمیشن، ساخت عروسک، تیزر، بیلبورد 
و...، نســبت به ارائه و آموزش مدیریت 
پسماندها به گروه های مخاطب مختلف 

از جمله نوجوانان اقدام کنیم.
با این وجود سازمان مدیریت پسماند 
برای شروع، ساخت و تولید و پخش یک 
مجموعه ي  انیمیشــن 100دقیقه ای را 
در دســتور کار خود قرار داده است. این 
مجموعه ي انیمیشن آموزشی و طنز از 

ماه بهمن از شبکه ي دو سیما و هم چنین 
شــبکه های اجتماعی پخش می شود. 
نوجوانان عزیز در سراسر کشور می توانند 
مجموعه ي انیمیشــن »کاپی، دوست 
زمین« را، هم از طریــق تلویزیون و هم 
از طریق شبکه های مجازی دنبال کنند. 
هم چنین مذاکراتی با وزارت آموزش 
و پــرورش صورت گرفته اســت که  در 
صورت فراهم شدن شــرایط مورد نیاز، 
این مجموعه از طریق سامانه ي آموزشی 
شاد نیز در اختیار کلیه ي دانش آموزان 

کشور قرار گیرد.
نوجوانان چه طــور مي توانند به 
بحث کاهش پسماندها کمک کنند؟

هرچند که بزرگ ترها و به ویژه پدرها 
و مادرها بیش تــر از نوجوانان در جامعه 
حضور دارند، ولی با این وجود چشم امید 
ما در ســازمان مدیریت پسماند کلیه ي 
شهرهای کشــور برای نجات زمین، در 
درجه ي اول به نوجوانان دوخته شــده 

است. 
نوجوانان عزیز می توانند با پی گیری، 
اطالعات مناســبی به دســت بیاورند و 
حتی در اختیار پدرها و مادرهایشــان 

قرار دهند. 
با این حــال از نوجوانــان می خواهم 
که به چند نکته ي ســاده ولی کاربردی 
زیر هم در حوزه ی کاهش پســماندها 

عمل کنند:
 تا جایی که می توانید، هم خودتان و 
هم پدر و مادرتان، بــرای خرید به جای 
کیسه ی پالستیکی از کیسه ی پارچه ای 

بادوام استفاده کنید.
 در مصــرف کاغــذ تــا حــد امکان 
صرفه جویــی کنیــد و از دو طــرف 

کاغذهایتان استفاده کنید.
 پســماندهای تر و خشــک را  از هم 

تفکیک کنید.
 از پــدر و مادرتــان بخواهیــد که به 
اندازه ي نیاز خانــواده خرید کنند و غذا 

بپزند. 
 از وســایل و لباس هایتان درســت 
استفاده کنید و در صورت امکان، آن ها 

را تعمیر کنید.
 لباس ها و وسایل سالم قدیمی تان را به 

بچه های دیگر هدیه بدهید.
 پســماندهای خــود را در خیابان و 

طبیعت رها نکنید. ري
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وقتی »طغرل« از مدرسه برگشــت، کیفش را در اتاقش به 
طرفي انداخت و سریع پشت کامپیوتر نشست و با اشتیاق شروع 

به بازی کرد.
ساعت ها گذشت و او کامپیوتر را رها نکرد. گاهی دستانش را 
به هم می زد، گاهی با صدای بلند می خندید و گاهی فریاد می زد!

ناگهان صدایي عصبانی را شنید: »کافیه دیگه! چه قدر بازی 
می کنی؟ خسته شدم آخه!«

دوید و پشت مبل پنهان شد و پرسید: »کی این جاست؟«
- نشناختی؟ منم...کامپیوتر تو!

چشــم های طغرل از تعجب گشاد شــد. واقعاً کامپیوترش 
دستانش را به کمرش زده بود و داشت او را با ناراحتی و عصبانیت 

نگاه می کرد!
طغرل با ترس و تعجب پرســید: »چه طور امکان داره؟ آخه 

کامپیوتر که نمی تونه حرف بزنه.«
- بله نمی تونه حرف بزنه. اما من نتونستم صبرکنم. آخه مگه 
می شه این همه بازی کرد؟ پس تو کی فرصت می کنی درس های 

مدرسه ات رو بخونی؟
کتاب های درســی از داخل کیف بیرون آمدند و یکی یکی 

روی میز ایستادند.
- اون نمی خواد ما رو بخونه!

در باز شد و مادر طغرل وارد اتاق شد.
برای او کمي میوه آورده بود.طغرل به ســمت مادرش دوید 
و به کامپیوتر و کتاب ها اشــاره کرد و با لکنت گفت: نننگاه کن 

مامامننن. این جا رو نگاه کن!«
اما مادرش چیزی ندید. کامپیوتر ساکت و صفحه اش خاموش 

شده بود و کتاب  ها روی میز بودند.
- آفرین پســر عزیزم... کامپیوتــرت رو خاموش کردی که 
درس هات رو بخونی.ببین همیشــه این طوری باش. این خیلی 

خوبه.
طغرل اصاًل باورش نمی شد. به کامپیوتر و کتاب ها نزدیک شد 
و دوباره به آن ها نگاه کرد. سپس سالنه سالنه رفت تا درس هایش 

را بخواند.

می خواهی نویسنده شــوی اما نمی دانی داستانت را از کجا 
شروع کنی؟ حتی نمی دانی چه طور ادامه اش بدهی؟ البد این 
را هم نمی دانی که چه طور تمامش کنی! اشکالی ندارد! چون 
یک نفر، نه نه ببخشید، دو نفر هستند که برای این چند سؤال و 
خیلی از سؤال هاي دیگر تو در زمینه ی نویسندگی جواب های 

معرکه ای دارند.
 »الدرید یوهانســن« و »استفن ســوروم«، دو نویسنده ی 
کتاب »چگونه یک شاهکار ادبی بنویسیم؟« می توانند در مسیر 

نویسنده شدن، دستت را بگیرند و راهنمایی ات کنند.
اگرچه تا به حال کتاب های زیادی درباره ی داستان نویسی 
و نویســندگی خالق منتشــر شــده، اما این کتاب بی تردید 
یکی از بهترین هاســت. چرا کــه در عین ســاده و روان بودن 
زبانش، مخاطب را دســت کم نگرفته و تمامی عناصر داستان 
و اصطالحات پیچیده ی نویســندگی را توضیح داده اســت. 
هم چنین کتاب پر از مثال هایی از نویسندگان معروف دنیاست 
و این باعث می شود به طور غیرمستقیم با افراد سرشناس و آثار 

ادبی بی شماری آشنا شوید. 
کتاب چگونه یک شاهکار ادبی بنویسیم، تمامی زیر و بم های 
داستان را برایتان با زبانی طنز و دل نشین توضیح می دهد. 
شروع داستان، شــخصیت پردازی، گفت وگوها، گره اصلی، 
اوج، پایان، نام داستان، بازنویسی، ویرایش و خیلی چیزهای 
دیگر. در پایان بعضی از بخش ها هم تمرین هایي دارد که با 

انجام آن ها حس می کنی در یک کارگاه نویسندگی حضور 
داری. 

نکته ی مثبت دیگــری که درباره ی این کتــاب باید به آن 
اشاره کنیم، قســمت هایی با عنوان »تجربه ی نویسندگان« 
است که درواقع به پشت صحنه ی نگارش داستان ها به دست 
نویسندگان معروف می پردازد. مثاًل این که کدام نویسندگان 
در داستان هایشــان خطاهای منطقی یا ســوتی داشــته اند، 
شــخصیت های داستانشان را از روی چه کســی برداشته اند، 

داستانشان را چگونه بازنویسی کرده اند و...
تصویرگری های کتاب هم حتماً نظرتان را به خودش جلب 
می کند. »اینگرید دوس سانتوس«، تصاویر بامزه ای برای کتاب 
کشیده و در تمامی شان از شخصیت دو نویسنده ی کتاب یعنی 
الدرید و استفن استفاده کرده و این باعث می شود شما در کنار 
یادگیری داستان نویسی، تا حدودی داستان زندگی الدرید و 

استفن را هم دنبال کنید.
در یک کالم کتاب چگونه یک شاهکار ادبی بنویسیم؟ کتابی 
درباره ی داستان نویسی است که هم از خواندنش لذت می بری 
و هم اطالعات زیادی به دانســته هایت اضافه می شــود. البته 
اگر درست و حســابی پی اش را بگیری، ممکن است آخرش 

نویسنده هم بشوی!
راستی این کتاب را »منیژه آزادی« ترجمه و انتشارات هوپا 
)88998630( آن را با قیمت 35 هزار تومان منتشر کرده است.

بفرمایید نویسنده شوید!
  نيلوفر نيك بنياد

  ريحان يوسف قيزي    ترجمه ي نسيم يوسفي

وقتی 
کامپیوتر 

کلک   
می زند!

ماه 
  بهاره سلمانی

هرچه می تابم انگار...
                 دیگر نه انگار!

چشم بگذار!

از تو پنهان شوم، 
پشت یک ابر

                 چون  ماه

مثل حرفی نگفته 
پشت یک آه...

خسته ام، مثل یک ماِه کم سو 

چشم بگذار 
                 تا 20 بشمار

چشم وا کن، بگو:
                 ماه من کو؟

تصويرگري: َرضوان ِوِزتو
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تا همین دو ســه سال قبل فکر 
می کردم عروس دریایی موجوداتی 
زیبا و دوست داشتنی هستند که 
اگر شانس بیاوری و یکی شان را توی 
دریا ببینی، می توانی از خوشحالی 
بروی دست بیندازی دور گردنشان 
برای یک عکس یادگاری! اما وقتی 
به پیشنهاد چند نفر از نویسندگان، 
کتاب »عروس دریایی« نوشــته ی 
»الــی بنجامین«، نویســنده ي 
آمریکایي را خوانــدم، نظرم کاماًل 
عوض شد. این کتاب، رمان نوجوان 
است اما غیرمســتقیم اطالعات 
زیادی درباره ی عروس های دریایی 

و خطراتشان به مخاطب می دهد.
داســتان این رمــان، درباره ی 
دختر نوجوانی به نام »زو« اســت 
که دوست صمیمی اش در اقیانوس 
غرق می شود، اما او نمی خواهد این 
موضوع را باور کند و معتقد اســت 
عروس های دریایی او را نیش زده اند. 
اگر شما هم این کتاب را خوانده اید و 
دوستش دارید، این گفت وگو فرصت 
خوبي است که بیش تر با حال و هواي 

این نویسنده آشنا شوید.

معموالً نویسنده ها فقط در یک 
ژانر می نویسند. اما شما هم مقاله 
می نویسید، هم داستان بزرگ سال 

و هم نوجوان.
من معموالً دنبال عالقه هایم می روم. 
فرقی نمی کند شعر باشــد، داستان یا 
مقاله. شــاید این کار خیلــی حرفه ای 
به نظر نرسد، ولی من از این که کنار یک 
دانشــمند بنشــینم و صحبت هایش را 
بشــنوم، بعد در قالب متني داستانی یا 
غیرداســتانی آن را برای گروه بزرگی از 

آدم ها بازنشر دهم، لذت می برم. 
راستش دل بستگی خاصی به  عنوان 
»نویسنده« ندارم و گاهی معذب می شوم  
که مردم شغلم را بپرســند و پاسخ دهم 
نویســنده. من به نویســندگی بیش تر 
به عنوان یک راه بــرای تجربه کردن نگاه 
می کنم. راهی که هنوز لگدمال نشــده و 
می توان در آن چیزهای زیادی یاد گرفت.
گویا شــما در ابتــدا مقاله ای 
درباره ی عروس های دریایی نوشته 
بودید و بعد آن را به داستان تبدیل 

کردید.
بله، مقاله اي نوشــته بودم که چاپ 
نشــد. بعد تصمیم گرفتــم یک کتاب 
غیرداستانی درباره ی عروس های دریایی 
بنویسم. مشــکلش این بود که شگفتی 
این موجودات و زیبایی شــان، ترس ها 
و نگرانی های مرا نمی شــد در آن کتاب 
نشان داد. از طرفی هم طرحی در ذهنم 
داشتم درباره ی دختری که برادرش را از 
دست می دهد. مدتی گذشت تا ناگهان 
به ذهنم رســید این دو کتاب را به هم 
بخیه بزنم و یک داستان علمی درباره ی 

عروس های دریایی بنویسم.
زو در داســتان شما، شخصیتی 
مستقل، تحلیل گر و دوست داشتنی 
دارد. چه طــور این شــخصیت را 

نوشتید؟
شــخصیت زو درواقــع ترکیبــی از 
شخصیت من و دو دخترم است. بخش 
زیادی از شخصیت زو همان چیزی است 

که خودم در دبیرستان بودم. عالقه ی او 
به موجودات دریایی را از روی شخصیت 
دختر کوچکم برداشــتم و مســتقل و 
بااراده بودنش را از روی دختر بزرگ ترم.

زو به خاطر از دست دادن دوست 
صمیمــی اش، روزه ی ســکوت 
می گیرد. این اتفاق از کجا به ذهنتان 

رسید؟
سال ها پیش در یک ســفر طوالنِی 
جاده ای، وقتی در یک رســتوران برای 
غذاخوردن توقف کردیم، پدر و پســری 
را دیدم که پدر با ســؤاالت ریز و درشت 

دوست ندارم شغلم را بپرسند!
گفت وگو با »الی بنجامین«، نويسنده ي رمان »عروس دريايي«

  نيلوفر نيك بنياد

سعی داشت پسرش را به حرف بیاورد، اما 
او هیچ جوابی نمی داد و نهایتاً شانه باال 
می انداخت. چهره اش به شدت غمگین 
بود، انگار چیزی را از دســت داده باشد. 
این تصویــر در ذهنم مانــد و آن را در 

داستان عروس دریایی استفاده کردم.
ایده های کتاب هایتان را همیشه 
از خاطرات یا شخصیت های اطراف 

پیدا می کنید؟
راســتش گاهی که به ایده ای برای 
کتاب های بعدی فکر می کنم، احساس 

می کنم آدمي شکست خورده ام! گاهی 
ایده هایم را از اتفاقــات جاری و روزمره 
پیدا می کنم. مثاًل برای من خیلی سخت 
است که احساسات درونی ام را تحت تأثیر 
ماجراهای بیرونی قرار بدهم. اما دنیای 
امروزی ما وارونه و گیج کننده است. به 
دنیای بیرونی ام که نگاه می کنم، می بینم 
مردم می توانند در یــک لحظه و به یک 
چیز مشخص نگاه کنند، اما داستان های 
متفاوتی از آن برداشت کنند. این موضوع  
آزاردهنده اســت. به عنوان مثال یک بار 
دختر کوچکم برای شرکت لگو نامه ای 
نوشــت که در کم تــر از یــک هفته در 

تمام دنیا پخش شــد. بعضی هــا از این 
نامه به عنوان اعتــراض به تبعیض های 
جنســیتی یاد کرده بودنــد و بعضی از 
نظرات هم درباره ی نامه وحشتناک بود. 
این تفاوت دیدگاه ها باعث شــد به یک 

رمان با همین موضوع فکر کنم. 
شما چند کتاب براي نوجوانان 
نوشته اید. نوشتن برای نوجوانان را 

دوست دارید؟
به نظر مــن تبدیل شــدن از کودک 
به فــردي بالــغ، از هیجان انگیزترین 

رویدادهای زندگی است. در کالس هفتم 
و هشتم، دفترچه ي  خاطراتی داشتم که 
هنوز آن را دارم و وقتی می خوانمش به 
این فکر می کنم که اصاًل شخصیت خودم 
در دوران نوجوانی را دوست نداشتم. اما 
نوجوان های امــروزی را به خاطر برخی 
ویژگی هایشان ستایش می کنم. بیش تر 
آن ها با سؤال های مهم توی سرشان مدام 
کشتی می گیرند، از حرف زدن درباره ی 
ایده های بزرگ هیجان زده  می شــوند و 
می توانند شخصیتشان را طوری طراحی 
کنند که از بزرگ ســاالن و حتی بقیه ی 
هم سن و سال هایشــان متفاوت باشد. 
برای همین نوشــتن بــرای نوجوانان و 

جوانان را دوست دارم.



برو توی اتاق؛ سرما 
می خوری!

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 هاي من است از ماجراهاي گروه مافيا و من در 

روزهاي قرنطينه كه در دفتر خاطراتم مي نويسم؛ 
باشد كه بماند

 به يادگار براي آيندگان!

دفتر عزيزم؛ تب كرده ام و حاال از زير پتو دارم با تو درددل مي كنم. 
البته خدا را شكر  كه تو را و قلب سفيدت را به من داد تا غصه هاي خيسم را از تنم 
در بياورم و آن ها را روي بند   بند صفحاتت پهن كنم تا خشك شوند! غصه هايي كه اگر 

بيرونشان نريزم، حتماً توي گلويم گير مي كنند و راه نفسم را مي بندند.
امروز صبح كالهم رفت توي كاله بابا! مامان كه مي گويد به خاطر اين كه صبح، با لباس 

كم، رفتي توي بالكن سرما خوردي! اما خودم فكر مي كنم به خاطر رفتار امروز صبح بابا، تب 
كرده ام. بله؛ همان باباي منطقي و آداب دان و عدالت مدار و حافظ محيط زيست! 

قضيه از دو شب قبل شروع شد؛ وقتي كه در حياط مجتمع با هم  بوديم كه ديديم گروهي از 
گنجشك هاي بي پناه محل، به خاطر سرماي شديد هوا، به دوتا درخت كاج مجتمع ما هجوم 

آورد ه اند و البه الي برگ هاي سبز و سوزني آن دو النه كرده اند.
درست يادم هست كه پريشب، پدرجان، به به و چه چه كنان، پاي همان درخت ها، سر به آسمان 
دوخت و توي چشم تك تك گنجشك ها زل زد و حرف هاي قشنگ قشنگ كه: اردالن جان؛ ببين 

چه قدر اين فسقلي ها زندگي بخش هستند، چه قدر با جيك جيكشان، با آدم حرف مي زنند، ببين چه 
صدايي، چه سري، چه دمي، عجب پايي دارند و...

تا اين كه ديشب، وقتي بابا از سر كار برگشت، زير چتر پر ستاره ي آسمان،  و  وسط همان د ودرخت 
كاج، اتومبيل سفيدرنگش را پارك كرد و آمد باال.  پند و اندرزهاي ديشبش را هم درست به خاطر 

دارم؛ وقتي فهميد با متين حرفم شده، شروع كرد به سخنراني كه پسرجان! متين اين همه خوبي دارد، 
حاال يك چكه  بدي را كه نبايد اين قدر بزرگ كني و نبايد به اين كشكي پشكي ها خوبي هاي متين را 

فراموش كني! تازه اگر حق با تو هم باشد، باز به عشق رفاقت، بايد گذشت كني 
و خالصه از اين حرف هاي خوشگل مشگل!

اما خدا خيلي زود پدرجان را امتحان كرد. امروز صبح، تا پدرجان رفت كه سوار اتومبيل عروسكش شود، 
عالوه بر چه چه گوش نواز پرندگان، كه زيبايي اين آفريده هاي خداوند است، كارخرابي هايشان را هم با 
چشم غير مسلح ديد؛ كارخرابي هاي سبز و آبي و زردي كه اتومبيل سفيدش را رنگارنگ كرده بودند؛ تو 

گويي نقاش معروف، »جكسون پوالك« شبانه، ظهور كرده و تابلويي به سبك آبستره
 از خودش  خلق كرده و به پدرجان تقديم!

امروز  صبح قبل از برقراري كالس هاي آنالين، با صدايي گروپ گروپ وحشتناكي كه از حياط مجتمع 
به گوش مي رسيد، به سمت بالكن مشرف به حياط مجتمع كشيده شدم. 

در بالكن را باز كردم و از طبقه ي هشتم، در قاب چشم هايم، مردي را ديدم كه پاهايش را به تنه  ي 
تنومند درخت كاج مي كوبيد! باد سردي به تنم وزيد.

اول باورم نشد مردي كه با خشم، مشغول تكاندن درخت كاج و گنجشك هاي مهمانش بود، 
پدرجان خودم است... همان پدري كه شب قبل، مي گفت پسرجان، اگر متين بدي هايي دارد؛  

اما خوبي هايش را نبايد فراموش كني و... 
فكر كردم غريبه است و بي رحم! و شروع كردم به فرياد و اعتراض و داد و هوار كه: آهاي آقا! چه 
مي كني... كه يكهو سر جايم خشكم زد: پدر جان، چشمان قرمزش را از هشت طبقه پايين تر، 

به طرفم پرتاب كرد و جوري كه نيمي از گنجشك ها از روي درخت بپرند، فرياد زد: 
اردالن... برو تو... برو توي اتاق كه سرما مي خوري !

اي خدا...تا كي ما نوجوان ها بايد برويم توي اتاق!

حاضِر غايب!

دوشنبه ؛ هشتم بهمن
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  من: صداي آقاي مرادي انگار خش دار شده 
بود؛ عين محسن چاووشي! نكنه كرونا گرفته باشه؟

 ياور:  نه بابا؛ اگه كرونا گرفته بود كه مي رفت 
خونه شون مي خوابيد. نمي اومد به ما هندسه درس بده.

 فرزاد: آخه براي اولين بار، تصوير هم نداد. انگار حال 
نداشت وب كمش رو، آن كنه!

  احمد:  اون اول، نِِت من كه هي مي رفت و مي اومد؛ 
اما انگار گفت: »بچه ها ببخشيد كه صدام خرابه...«

 ياور:  خدا نكنه كرونا بگيره... يه معلم داريم كه داره 
با امكانات فضاي مجازي، مجازي درس مي ده... خدايي 

هيچ كدوم از معلم ها، عين آقا مرادي، فيلم آفالين توليد 
نمي كنن... لبخند و خوش و بش اوليه، موسيقي متن، فيلم 

كوتاه، آخر فيلمش هم يه كليپ خنده دار و بامزه!

  من: آره خدايي... تنها فيلماي آفاليني كه هيجان 
دارم ببينم، فيلم هاي آقاي مراديه. بعضي از معلم ها كه عين 

ماست، پاي تخته ايستادن، عين كالس هاي حضوري! با 
همون كچ و تخته و همون سبك گذشته!

  متين: البته تقصير خودمونه. وقتي فرقي بين كار آقاي 
مرادي و بقيه قايل نمي شيم و به مدير مدرسه، حرفي منتقل 

نمي كنيم، معلومه كه زحمت آقاي مرادي ديده نمي شه.

 ياور:  من كه هر وقت فيلم توي سايت مدرسه 
بارگذاري مي  كنه، يه اليك براش مي دم. فك كنم 
جماعت معلم، حتي از همين كار ساده هم راضي 

 مي شن. البته به شرطي كه از ته دل باشه.

  من: واي بچه ها... گروه مدرسه رو چك 
كنين... انگار گفتن فردابه جاي هندسه، 

فارسي داريم!
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وقتی نمی دانیم چگونه باید کسی را صدا زد، استعاره می سازیم. وقتی می خواهیم با 
خودمان حرف بزنیم، آینه در دست می گیریم. گاهی هم که با آدم های بی شماری طرف 
هستیم و نمی شود برای جلب توجه همه، فقط اسم یک نفر را صدا زد، نامی را انتخاب 
می کنیم که مخاطبش هم بی شمار باشد. حاال بیایید چند ثانیه نام دوچرخه را آن قدر 
ساده تصور کنیم که فقط یک نام باشد. نامی که وقتی به دیوار تکیه داده  یا وقتی چرخش 
می چرخد، فرقی نداشته باشــد با زمانی که پنچر شده  است. واژه اي که در واژه نامه هم 

تعریف ساده ای دارد. وسیله ای که دو چرخ دارد و یک فرمان و دو پدال.
تا به حال به این فکر کرده اید که اگر دوچرخه فقط یک نام باشــد، پس چرا ما به 
هرمناســبتی با او حرف می زنیم و هرســال تولدش را تبریک می گوییم؟ این همه 
دوچرخه در دنیا هســت. آخر چه فرقی می کند کدامشان چه روزی متولد شده اند؟ 
وقتی دوچرخه های دیگر مهم نیستند پس چرا تولد دوچرخه برای ما مهم است؟ چرا 
چرخیدن چرخ هایش ضرورت دارد؟ چرا برای این که زنجیرش نیفتد باید همیشــه 
مراقب بود و  آهسته و پیوســته رکاب زد؟بگذارید راحتتان کنم. دوچرخه نام کسی 
نیست، اما نام همه ی ما دوچرخه است. ما با اسم دوچرخه در حقیقت خودمان را صدا 
می زنیم. 20سال است که دوچرخه نام هزاران نویسنده و شاعر و خبرنگار افتخاری 
بوده. عکاسانی که شاتر دوربینشان، صدای پدال های دوچرخه را داشته. تصویرگرانی 
که قلمشــان نقاش خاطرات دوچرخه بوده. نگاه کنید، دوچرخه همیشــه خود ما 
بوده ایم. ما که همین حاال هم هســتیم. ما که در آینده هم خواهیم بود، اگر همیشه 

هم رکاب باشیم.
الهه صابر، 27ساله از تهران

نام همه ی ما دوچرخه است

يك سال از آن روز می گذرد. می دانم دنیا را تکان داده ام. فیلم هاوانیمیشن ها ساخته شد،کتاب ها نوشته 
شد، بی خبر از آن که قرار است واقعاً چه اتفاقی رخ بدهد. 

انسان نمی خواهد دوست داشتن ياد بگیرد  وگرنه مِن ويروس را چه به ۹ میلیارد آدمیزاد؛ آدمیزادی که 
هم نوع خود را شکار می کند!

مهم نیست کجا باشم؛ آمريکا، آلمان، افغانستان، اسپانیا، ايران، هلند، بلژيك، ايران، پرو يا مراکش. آدم ها 
به جان هم می افتند!

مردم دارنــد جان می دهند؛ در خیابان  و بیمارســتان. اگر انســانیت اين اســت، بیايید انســانیت را کنار 
بگذاريد. میلیون ها سال است انسانیت همه را بیچاره  کرده است! انسانیتی که می گويد اگر پول آزمايش 

کرونا را داری که داری، اگر نداری بايد جان بدهی!
کدام انسانیت می گويد اگر پول درمان داری زنده می مانی و در غیر  اين صورت بايد چشمت را به روی 
اين دنیا ببندی؟ کدام انســانیت می گويد با وســايل نقلیه ی عمومی رفت وآمد نکن و ماشــین هم نداشــته 
باش؟انســانیتی که مرد را از زن، ثروتمند را از فقیر و روشــنايی را از خاموشــی جدا می کند و بینشــان فرق 

می گذارد؟
مشکل دنیايك ويروس نیست. مشکل جهان من نیستم. يادتان باشد اين من نیستم که به افغانستان و 
سوريه حمله می کنم و سر مردم عراق را می برم. اين من نیستم که جنگل های استرالیا را آتش می زنم. من 
نیستم که درختان را قطع می کنم و به جايش جاده می ســازم. راه رودخانه را تغییر می دهم تا سیل بیايد و... 

من نیستم که به رنگ پوست کسی و  نژاد ش توهین می کنم.
نيوشا شيرزادی
14ساله از تهران
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ساعت زنگ  زد. چشم هایم را باز کردم و دیدم نیم ساعت مانده به هشت. توی دلم 
گفتم ای ول! نیم ساعت دیگر وقت دارم. سرم را نگذاشته روی بالش خوابم  برد. دوباره 
صدای ساعت را شنیدم. چشم هایم را باز کردم. ساعت هشت بود. اصاًل نفهمیدم این 
نیم ساعت چه جوری گذشت! به زور خودم را از زیر پتو بیرون کشیدم. پاهایم را روی 
زمین گذاشــتم. فرش نبود، انگار یخ های قطب شمال بود!  خواستم بلند شوم که پتو 
هی گفت: »بگیر بخواب. بقیه که بیدارن کجــا رو گرفتن؟« هی اصرار می کرد و من 

هی انکار می کردم.
رفتم مودم را روشن کردم و نشستم تا سیستم باال بیاید و امتحان بدهم؛ آن هم چه 
امتحانی، فلسفه! نه این که فلسفه سخت باشد ها، نه، کاًل مجازی سخت است. امتحان 
20تا سؤال داشت و زمانش 30دقیقه بود. سؤال ها را خوندم و جواب دادم تا رسیدم به 

سؤال 10. زمان را نگاه کردم و دیدم ای دل غافل ! فقط یک ربع مانده. 
رفتم سراغ سؤال 11. گوشی ام چندبار صدا کرد. نگاه کردم دیدم بله، بیش از 10تا 
از دوستان شفیق التماس دعای پاسخ نامه ای دارند. جواب ندادم و رفتم سر سؤال ها. 

تلفن خانه زنگ زد. جواب دادم. یکی از یاران متقلب بود! دست به ســرش کردم و 
برگشتم سراغ سؤال ها. این دفعه تلفن همراهم زنگ خورد. یکی دیگر از یاران متقلب 

بود. این را هم سریع قطع کردم تا به امتحان برسم. 
دیدم اِی وای! فقط هفت دقیقه مانده. 9ســؤال در زمین بازی و من هم 9 به هیچ 

عقب! تندتند خواندم و جواب دادم. 
هنوز جواب امتحان نیامده! خدا به خیر کند! دوستان عزیز، سر امتحان به هم دیگر 

پیغام پسغام ندهید، شاید آن شخص جزء یاران درس خوان باشد، نه متقلب!
اميرحسين عباس تقی
1۶ ساله از تهران

انسانيت، كرونا 
و ديگر هيچ

همه متقلب نيستند!

يك حرف
از هـزاران!

حرف  من!
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گرماي زير پتو و يك نوشيدني گرم، از بهترين لذت هاي 
تماشاي فيلم و سريال در شب هاي طوالني و سرد زمستان 
است. آپاراتچي اين هفته هم به سراغ سايت هاي پخش 
آنالين »فيليمو« و »نماوا« رفته و براي سرگرم شدن در اين 
روزهاي قرنطينه، دو پيشنهاد تماشايي آماده كرده است. 
اگر آن ها را تماشا كرديد، از همين حاال هم مي توانيد آماده 
باشيد كه در شماره هاي آينده، گفت وگوهاي ويژه اي را 

درباره ي آن ها در صفحه  ي شهرفرنگ بخوانيد.

دو پيشنهاد آپاراتچي براي تماشا در شب هاي طوالني زمستان

پيشنهاد   زمستانى!
  علي مولوي

ماجراجويي هاي پسران هاردي
يكي از مشــهورترين، محبوب ترين 
و پرفروش تريــن مجموعه كتاب هــاي 
پليســي و معمايي در ادبيــات نوجوان 
جهــان، مجموعــه ي پســران هــاردي 

است.  اين مجموعه، داستان دو برادر 
نوجوان به نام هاي فرانك و جو هاردي 
را روايــت مي كند كه پســران كارآگاه 
مشــهور، ِفنتــون هــاردي هســتند و 

ماجراجويي و حل معماها در خونشان 
است. 

شــخصيت هاي اين مجموعه كتاب 
58جلــدي را ادوارد اســتريت ماير، 

نويســنده ي آمريكايــي خلق كــرد، اما 
نــگارش ايــن مجموعــه را در فاصله ي 
ســال هاي 1927 تــا 1979 ميــادي، 
برعهــده  متعــددي  نويســنده هاي 
داشــتند كــه همگــي بــا نــام مســتعار 
فرانكليــن ديكســون  ماجراجويي هاي 
ايــن دو بــرادر نوجــوان را به رشــته ي 

تحرير درآوردند. 
ايــن مجموعه كتــاب در ايــران هــم 
هوادار دارد و انتشــارات محراب قلم 
تعــدادي از ايــن مجموعــه را امســال 

روانه ي بازار نشر كرده است.

از اين مجموعه كتاب بارها اقتباس 
شــده اســت، امــا تازه تريــن اقتبــاس 
تلويزيونــي از ايــن مجموعه داســتان، 
سريال پسران هاردي است كه پخش 
آنايــن آن در ماه دســامبر ســال 2020 
ميــادي آغــاز شــد و فصــل اول آن با 

13قسمت به پايان رسيده است.
اين روزهــا ســايت فيليمــو دوبله ي 
ايــن ســريال پرهيجــان و معمايــي را 
آغاز كرده و تــا حاال دو قســمت از اين 
ســريال را بــراي نمايــش بارگــذاري 

كرده است.

پيش به سوي شكار هيوال!

فيلــم ســينمايي راهنمــاي پرســتار 
فيلمــي  هيــوال،  شــكار  بــراي  بچــه 
كمــدي،  فانتــزي، خانوادگــي و البتــه 
ترســناك اســت كه كارگردانــي آن را 
ِريچل تاالالي، نويســنده و كارگردان 
پرســابقه ي ســريال ها و فيلم هــاي 

تلويزيوني برعهده داشته است. 
نــگارش فيلم نامــه ي ايــن فيلــم را 
جــو باالرينــي، نويســنده و كارگــردان 
آمريكايي برعهده داشــته كــه درواقع 

اقتباسي از رمان ســه گانه ي نوجواني 
به همين نام از خودش است.

اين فيلــم داســتان ِكلی فرگوســن، 
دختــر نوجوانــي اســت كــه به عنــوان 
يك يك پرســتار بچه، مأموريت دارد 
كودكی را كه تحت سرپرستي اش بوده 
و در شــب هالووين ربوده شــده پيدا 
كنــد. او در اين ميان متوجه مي شــود 
كــه جامعــه  اي مخفــی بــراي حفاظــت 
از پرســتاران كــودكان وجــود دارد و 
هم چنين يك دنيای كامــل از هيوالها 

كه بايد با آن ها مبارزه كند!

فيلم سينمايي راهنماي پرستار بچه 
براي شــكار هيوال، محصول شــبكه ي 
نتفليكس اســت براي جشن هالووين 
سال 2020 بوده و بازيگراني چون تامارا 

اِسمارت، اونا الوِرنس و تام ِفلتون در 
آن به ايفاي نقش پرداخته اند. 

اين روزها در ايران هم ســايت هاي 
نماوا و فيليمــو دوبله ي اختصاصي اين 

فيلم تماشــايي را با دو عنوان متفاوت 
راهنمــاي شــكار هيــوال و راهنمــاي 
پرستار بچه براي شكار هيوال در اختيار 

مخاطبان خود گذاشته اند.

شهر فرنگ
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